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(DCAF)، 2010، جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة.

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة
يعمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
األمني.  القطاع  وإص���الح  الرشيد  احلكم  مبدأ  تعزيز  على 
وُيِعّد املركز األبحاث حول أفضل املمارسات املتبعة في هذا 
املستويني  على  املرعيّة  املعايير  نشر  على  ويشجع  املجال، 
السياساتية  التوصيات  املركز  يقدم  كما  وال��دول��ي.  احمللي 
واالس���ت���ش���ارات وامل���س���اع���دات ف��ي ه���ذا امل��ج��ال ل��ل��ع��دي��د من 
الدميوقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  شركاء  ويضّم  ال��دول. 
ومؤسسات  والبرملانات،  احلكومات،  املسلحة  القوات  على 
املجتمع املدني واملنظمات الدولية، إلى جانب اخلدمات األمنية 
احلدود  وح���رس  امل��خ��اب��رات  وأج��ه��زة  وال��ق��ض��اء  كالشرطة 
واجليوش. ويعرض املوقع اإللكتروني ملركز جنيف للرقابة 
الدميوقراطية على القوات املسلحة املزيد من املعلومات حول 

هذا املركز وعمله على العنوان التالي:
www.dcaf.ch

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
وهو   .2005 العام  منذ  الفلسطينية  األراض��ي  في   (DCAF)
يقدم اإلرشاد واملساعدة لشريحة عريضة من الفلسطينيني، 
كالوزارات واملجلس التشريعي الفلسطيني ومنظمات املجتمع 
املدني واإلعالم في جهودهم املبذولة لإلرتقاء بحكم القطاع 
الدميقراطية  من  عالية  مستويات  ال��ى   الفلسطيني  األمني 

والشفافية واملساءلة.

املركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني
هو   (PCSSS) األمني  القطاع  لدراسات  الفلسطيني  املركز 
مركز مستقل وغير ربحي وهو أحد املراكز التابعة جلامعة 
(PASS)، ويهتم املركز بتعزيز املعرفة  اإلستقالل في أريحا 
املركز  ويسعى  فلسطني.  في  األمني  القطاع  إص��الح  حول 
توفير  إلى   (PCSSS) األمني   القطاع  لدراسات  الفلسطيني 
املعنيني  واملهنيني  احلكوميني  واملسؤولني  للباحثني  برامج 
بإصالح القطاع األمني   وتوفير مواد بحثية جيدة، وواقعية 
ومستقلة للمساهمة في تطوير القطاع األمني   الفلسطيني.

شكر وتقدير
املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يود 
الذي  الكرمي  للدعم  امتنانه  خالص  عن  يعرب  أن   (DCAF)
تلقته لهذه النشرة من وزارة الشؤون اخلارجية جلمهورية 

أملانيا االحتادية.

مالحظة
النشرة هي مسؤولية حصرية ملركز جنيف  محتويات هذه 
(DCAF) وال تعبر  للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة 
جلمهورية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  رأي   عن  بالضرورة 

أملانيا االحتادية.
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10 اإلنسان )1993(  

الباب الثاني:
13 التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات أمناء املظالم البرملانية  

14 السويد القانون رقم ]1986:765[  الذي يتضمن التعليمات بشأن أمني املظالم البرملاني لسنة 1986  	•

20 هولندا القانون بشأن أمني املظالم الوطني )1981(    	•

29 أملانيا قانون الوالية بشأن إنشاء مكتب أمني املظالم في والية راينالند � بالتينيت )1974(  	•

الباب الثالث:
33 التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات أمناء املظالم العامة  
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44 كندا: قانون أمني املظالم في مقاطعة كولومبيا البريطانية )1996(   	•

الباب الرابع:
53 التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات أمناء املظالم املعنية بالشرطة والقوات املسلحة  

54 أملانيا: القانون بشأن املفوض البرملاني للقوات املسلحة )1982(   	•

58 أيرلندا الشمالية: قانون الشرطة )1998( - مقتطفات  	•
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نفذ مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 
في  األمني  القطاع  لدراسات  الفلسطيني  واملركز   (DCAF)
مشترًكا،  مشروًعا  األمنية  للعلوم  الفلسطينية  األكادميية 
تعتمدها  التي  اآلليات  ‘تقييم  حول   ،2010 العام  خالل 
على  الشكاوى  مع  التعامل  في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
اشتمل  وقد  الوطني’.  املستوى  وعلى  احملافظات  مستوى 
رفع  للمواطنني  تكفل  التي  اآلليات  تقييم  على  املشروع  هذا 
الشكاوى حول املظالم التي تقع عليهم في الضفة الغربية. كما 
صت لتحليل  تضّمن املشروع املذكور تنظيم ورشة عمل ُخصِّ
اآلليات املرعية في تقدمي الشكاوى على مستوى احملافظات 
وعلى املستوى الوطني. وقد حضر هذه الورشة ممثلون عن 
الشكاوى والنظر  التعامل مع  تتولى  التي  املؤسسات  جميع 

فيها في السلطة الوطنية الفلسطينية. 

ومن جملة النتائج التي خلص إليها هذا املشروع، نشر مركز 
 (DCAF) املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
واملركز الفلسطيني لدراسات القطاع األمني دليلني يشتمالن 

على مجموعة من الوثائق املرجعية في هذا املجال. وهما: 

مؤسسات  فلسطني:  في  السارية  التشريعات  دليل  	•
مركز  )جنيف،  األمني  القطاع  وحكم  املظالم  أمناء 
املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
القوانني  الدليل  هذا  ويضم   .)2010  ،(DCAF)
واألنظمة الفلسطينية التي تنظم آليات رفع الشكاوى 

والتعامل معها. 

للمواطنني  فعالة  محلية  شكاوى  آليات  تأسيس  	•
للرقابة  جنيف  مركز  )جنيف،  الفلسطينيني 
 .)2010 ،(DCAF) الدميوقراطية على القوات املسلحة
ويستعرض هذا الدليل النتائج التي أفضى إليها تقييم 
في  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تتبناها  التي  اآلليات 

التعامل مع الشكاوى ومعاجلتها. 

مركز  نّظمها  التي  العمل  ورشات  في  املشاركون  عبّر  كما 
 (DCAF) املسلحة  القوات  على  الدميوقراطية  للرقابة  جنيف 
ضرورة  عن  األمني  القطاع  لدراسات  الفلسطيني  واملركز 
مؤسسات  عمل  تنظم  التي  والقوانني  املعايير  على  االطالع 

املرعية  الفضلى  الدولية  املمارسات  املظالم من منظور  أمناء 
في هذا الشأن. وقد عمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
لهذا  استجابته  إطار  في   ،(DCAF) املسلحة  القوات  على 
املطلب، على جتميع مختلف النصوص القانونية ذات الصلة 
في هذا الدليل الذي نضعه بني يدّي القارئ باللغتني العربية 

واإلجنليزية.  

مؤسسات أمناء املظالم وحكم القطاع األمني 

اختصاصها  يشمل  التي  املظالم،  أمناء  مؤسسات  تكتسب 
قانونية  أشكاالً  املسلحة،  والقوات  األمنية  األجهزة 
دليل  يستعرض  السياق،  هذا  وفي  مختلفة.  ومؤسساتية 
التشريعات  ومختلف  الدولية  املعايير  هذا  املرجعية  الوثائق 
الوطنية التي تنظم النماذج الثالثة التالية من مؤسسات أمناء 

املظالم: 

مؤسسات أمناء املظالم البرملانية  	•
ومؤسسات أمناء املظالم العامة  	•

ومؤسسات أمناء املظالم املعنية بالقوات املسلحة  	•

الوظائف الرئيسية املوَكلة ملؤسسات أمناء املظالم التي 
تشمل القوات األمنية في اختصاصها 

األمنية  األجهزة  تقع  التي  املظالم  أمناء  مؤسسات  تؤدي 
وظائف  عدة  اختصاصها  نطاق  ضمن  املسلحة  والقوات 

هامة. 

مساءلة  تعزيز  في  املؤسسات  هذه  تسهم  بدء،  ذي  فبادئ 
األجهزة املكلَّفة بإنفاذ القانون وهيئاتها اإلدارية ومحاسبتها 
التي  األعمال  على  الناجعة  الرقابة  فرض  ضمان  طريق  عن 
رضا  مدى  على  للوقوف  مقياًسا  يوفر  ما  وهو  تؤديها، 

املواطنني عن أداء تلك األجهزة. 

بإعداد  املظالم  أمناء  مؤسسات  تتكفل  الثاني،  املقام  وفي 
التوصيات السياساتية التي ترمي إلى ضمان تنظيم األجهزة 
األمنية والقوات املسلحة والتأكد من أنها تؤدي املهام املنوطة 

بها مبا يتماشى مع مبدأ سيادة القانون. 

مقدمة 
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نصوص مرجعية دولية حول إنشاء مؤسسات امناء املظالم

وأخيًرا، توفر مؤسسات أمناء املظالم أداة مفيدة تتيح مراقبة 
وتقيدها  املسلحة  والقوات  األمنية  األجهزة  امتثال  مدى 
الدولي  والقانون  اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  بأحكام 

اإلنساني. 

التي توّجه عمل مؤسسة أمني  املبادئ األساسية  ما هي 
املظالم؟ 

تقدمي  من  تتمّكن  لكي  املظالم،  أمناء  مؤسسات  على  ينبغي 
املبادئ  من  مبجموعة  تلتزم  أن  ُمرِضية،  بصورة  خدماتها 
على  بها  املنوط  الدور  بتأدية  لها  تسمح  التي  األساسية، 
نحو ناجع وفعال بصفتها وسيًطا بني املواطنني واحلكومة. 
وحتّدد هذه املبادئ التوجيهات السياساتية التي تنّظم العمل 
أمناء  مؤسسات  وإنشاء  املطلوبة  التشريعات  إعداد  على 
املظالم. وفي هذا السياق، تستعرض مدونة قواعد األخالق 
املبادئ  هذه  املظالم  ألمناء  الدولية  الرابطة  وضعتها  التي 

التوجيهية )انظر اإلطار )1((.  

عن  الصادرة  األخالق  قواعد  مدونة   :)1( اإلطار 
الرابطة الدولية ألمناء املظالم

توِرد مدونة قواعد األخالق التي أعّدتها الرابطة الدولية 
ألمناء املظالم املبادئ التالية: 

ممارسة  في  املظالم  أمني  يعتبر  االستقاللية:  	•
في هيكليته ووظيفته  واجباته، شخًصا مستقالً 
ومظهره إلى أقصى درجة ممكنة داخل املؤسسة 

التي يعمل فيها. 

موظٌف  املظالم  أمني  التحيز:  وعدم  احليادية  	•
أي  جانب  إلى  ينحاز  وال  محايد  وهو  بالتعيني 
املظالم  أمني  يشارك  وال  نزاع.  أي  في  طرٍف 
بني  تنازًعا  ينشئ  أن  ميكن  وضع  أي  في 

املصالح. 

السرية: يحافظ أمني املظالم على السرية املطلقة  	•
جلميع االتصاالت التي جتري بينه وبني من يطلب 
االتصاالت  هذه  عن  يفصح  وال  منه،  املساعدة 
السرية ما لم يؤذن له بذلك. واالستثناء الوحيد 
قيام  عند  يتأتى  السرية  اشتراط  على  يرد  الذي 

تهديد وشيك ينذر بضرر خطير.
)وهي منشورة على املوقع اإللكتروني للرابطة: 

http://www.ombudsassociation.org/about-us/code-ethics(

وحقوق  الدولي  والقانون  املظالم،  أمناء  مؤسسات 
اإلنسان 

إرساء  إلى  املتحدة،  األمم  كهيئة  الدولية،  املنظمات  تسعى 
القواعد الضرورية إلنشاء مؤسسات أمناء املظالم الوطنية، 
فعالة  تدابير  تشّكل  باعتبارها  أهميتها  على  تشدد  وهي 

للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها. 

حلقوق  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  اعتمدت  وقد 
اإلنسان، في العام 1993، مبادىء باريس املتعلقة مبركز 
اإلنسان1  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املؤسسات 
)انظر الفصل األول من هذا الدليل(. وتؤكد هذه املبادئ على 
مع  التعامل  تتولى  التي  الوطنية  املؤسسات  في  ينبغي  أنه 

الشكاوى والنظر فيها: 

الشكاوى  تلّقي  من  متكنها  التي  الصالحيات  امتالك  	•
اإلنسان  حقوق  على  الواقعة  باالنتهاكات  املتعلقة 

والنظر فيها؛ 

السعي إلى تسوية الشكاوى بصورة ودية عن طريق  	•
التوافق؛ 

بسبل  سيما  وال  بحقوقه،  الشكوى  مقدم  إخطار  	•
االنتصاف املتاحة له وتيسير وصوله إليها؛

االستماع إلى أي شكاوى أو التماسات وإحالتها إلى  	•
أي سلطة مختصة أخرى؛

تقدمي التوصيات التي تكفل حل املشكالت التي تعتري  	•
القوانني  تعديل  من  ذلك  يشمله  مبا  اإلنسان،  حقوق 
ممارسة  عن  األفراد  تعوق  التي  األخرى  األنظمة  أو 

حقوقهم بحرية.

الدولية  والقرارات  املعاهدات  توِجب  تقدم،  عما  وفضالً 
املظالم  الدول إنشاء مؤسسات مستقلة ألمناء  األخرى على 
انتهاكات جسيمة  َيُحول دون وقوع  باعتبارها تدبيًرا فعاالً 

على حقوق اإلنسان. 

البروتوكول  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت  كما 
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
املهينة2  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
في العام 2002. وقد دخل هذا البروتوكول االختياري حيز 
ميكن االطالع على النص الكامل لهذه املبادئ في الفصل األول من   1
هذا الدليل. وهذه املبادئ منشورة على املوقع اإللكتروني ملفوضية 

حقوق اإلنسان كذلك: 
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  عن  الصادر  القرار  انظر   2
(A/RES/57/199) )املواد 17-23(، وهذا القرار منشور على املوقع 

اإللكتروني: 
http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm 

http://www.ombudsassociation.org/about-us/code-ethics
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cat-one.htm
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النفاذ والسريان في العام 2006، وصادقت عليه 61 دولة 
حتى العام 2011. ويوصي هذا البروتوكول بإنشاء آليات 
ومبوجب  التعذيب.  منع  على  العمل  لتتولى  مستقلة  وطنية 
اآلليات  إنشاء  يجب  االختياري،  البروتوكول  هذا  أحكام 
الصالحية  أدنى،  كحدٍّ  منحها،  يجب  كما  الوطنية،  الوقائية 

التي متكنها من:

من  احملرومني  األشخاص  معاملة  على  الوقوف  	•
بصورة  ومتابعتها  احتجازهم  أماكن  في  حريتهم 

دورية؛ 

إعداد التوصيات ورفعها إلى السلطات املعنية بهدف  	•
من  احملرومني  األشخاص  وظروف  معاملة  حتسني 

حريتهم؛ 

تقدمي املقترحات واملالحظات التي ترمي إلى إصالح  	•
أو تعديل القوانني السارية بغية ضمان احترام حقوق 

اإلنسان. 

لعمل  الناظم  الوطني  القانوني  اإلطار  يشمله  الذي  ما 
مؤسسات أمناء املظالم؟ 

يجب أن تستند مؤسسات أمناء املظالم في عملها إلى أساس 
تشريعي مناسب يضمن لها إنفاذ املهام املوكلة إليها على نحو 
ذات  الوطنية  التشريعات  تتولى  العادة،  وفي  وفعال.  ناجع 
الصلة حتديد صالحيات مؤسسات أمناء املظالم وسلطاتها 

وهيكليتها التنظيمية وآليات عملها ونطاقها. 

التشريعات  التالي  القسم  يستعرض  اإلطار،  هذا  وفي 
عمل  تنظيم  في  الدميوقراطية  الدول  من  عدد  يعتمدها  التي 
املظالم  أمناء  ومؤسسات  البرملانية  املظالم  أمناء  مؤسسات 
العامة، باإلضافة إلى مؤسسات أمناء املظالم املعنية بالقوات 
نصوص  هذا  املرجعية  الوثائق  دليل  ويتضمن  املسلحة. 

القوانني السارية في الدول التي نشير إليها في هذا القسم. 

أمناء  مؤسسات  لعمل  الناظمة  التشريعات  َسّن   
املظالم البرملانية 

البرملانية في السويد وهولندا  املظالم  أمناء  متثل مؤسسات 
باالتنيت  راينالند  )كوالية  األملانية  الواليات  بعض  وفي 
السلطة  من  يتجزأ  ال  جزًءا   )(Rhineland-Palatinate)
هذه  في  األعضاء  تعيني  البرملان  ويتولى  التشريعية. 
في  البرملانية  املظالم  أمني  مؤسستا  )تضم  املؤسسات 
املؤسسات  هذه  ومتارس  أعضاء(.  ثالثة  وهولندا  السويد 
تخضع  التي  العامة  األجهزة  عمل  على  التشريعية  الرقابة 
السويد  خاضتها  التي  التجربة  إلى  وُينظر  البرملان.  لرقابة 
في هذا املجال، والتي تضرب في جذورها إلى دستور سنة 

1809، على أنها املثال األول على قيام مؤسسة أمني املظالم 
في التاريخ. 

نطاق  على  الوالية  البرملانية  املظالم  أمناء  مؤسسات  ومتلك 
وال  العامة.  اإلدارة  أجهزة  تؤديها  التي  األعمال  من  واسع 
تتعامل هذه املؤسسات مع القوات املسلحة، وذلك على الرغم 
القوات  أفراد  يشمل  محدًدا  اختصاًصا  متلك  قد  أنها  من 
لسنة  السويدي  القانون  ينص  املثال،  سبيل  فعلى  املسلحة. 
البرملانيني  املظالم  ألمناء  الصادرة  التعليمات  بشأن   1986
على  اإلشراف  إال  البرملاني  املظالم  ألمني  ليس  أنه  على 
وعلى  أعلى،  أو  ثاٍن  مالزم  رتبة  يحملون  الذي  “الضباط 

أقرانهم ممن يحملون رتبة مماثلة” )املادة 2، الفقرة 4(. 

وتوِرد بعض القوانني استثناءات على قدرة مؤسسات أمناء 
على  بناًء  املعلومات  على  واالطالع  الوصول  على  املظالم 
القانون  يحدد  مثالً،  هولندا،  ففي  القومي.  األمن  اعتبارات 
 1931 لسنة  العسكرية  األجهزة  أفراد  بشأن  الهولندي 
املعلومات   )4/19 )املادة   1993 لسنة  الشرطة  وقانون 
القوات املسلحة، كاجلنود وعناصر  أفراد  التي يتوجب على 
الشرطة، تقدميها ألمناء املظالم واملعلومات التي ال ُيعتبرون 

ملَزمني بإْطالع هؤالء األمناء عليها. 

أمناء  مؤسسات  لعمل  الناظمة  التشريعات  َسّن   
املظالم العامة 

أمناء  مؤسسات  عن  العامة  املظالم  أمناء  مؤسسات  تختلف 
املظالم البرملانية من ناحية استقاللها في هيكليتها عن السلطة 
اجلمهورية  رئيس  يتولى  أفريقيا،  جنوب  ففي  التشريعية. 
يشّكل  الذي   ،(Public Protector) العام  املدافع  تعيني 
وُتستَكمل  نفسه.  الوقت  في  بذاته  قائًما  مؤسسة وشخًصا 
العمومية  اجلمعية  بتصويت  العام  املدافع  اختيار  إجراءات 
عليه. ومع ذلك، ُيعتبر املدافع العام الذي يتم تعيينه مستقالً 

عن البرملان من الناحيتني الرسمية واملالية. 

البرملانية،  املظالم  أمناء  مؤسسات  من  مثيالتها  غرار  وعلى 
في  العام  كاملدافع  العامة،  املظالم  أمناء  مؤسسات  متلك 
جنوب أفريقيا وأمني املظالم في مقاطعة كولومبيا البريطانية 
)في كندا(، صالحيات ال تقتصر على التعامل مع الشكاوى 
التي ُترفع بحق القوات املسلحة. فعلى سبيل املثال، يضطلع 
املدافع العام في جنوب أفريقيا بدور كبير في “إرساء دعائم 
الدولة  أجهزة  جميع  أن  من  التأكد  خالل  من  الدميوقراطية 
قواعد  إلى  حتتكم  أنها  ومن  أعمالها،  عن  للمساءلة  تخضع 
العدالة في تعاملها مع كافة األشخاص وتقدمي اخلدمات لهم 
جنوب  في  العام  املدافع  )مكتب  الحتياجاتهم”  واالستجابة 
إلى  املوَكلة  والتشريعية  الدستورية  الصالحيات  أفريقيا: 

املدافع العام )2010(، “التقدمي”(. 
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أمني  يؤدي  كندا(،  )في  البريطانية  كولومبيا  مقاطعة  وفي 
املظالم دوًرا محدًدا يتمثل في ممارسة الرقابة على الوضع 
القائم في سجون الدولة. ويؤكد القانون بشأن أمني املظالم 
شكاواهم  رفع  يستطيعون  احملتَجزين  األشخاص  أن  على 
إلى أمني املظالم. وفي مثل هذه احلاالت، يجب على القائمني 
على أماكن االحتجاز نقل هذه التظلمات إلى أمني املظالم في 
غضون أقصر فترة ممكنة )كندا: القانون بشأن أمني املظالم 

في كولومبيا البريطانية )1996(، املادة 3/12(.

أمناء  مؤسسات  لعمل  الناظمة  التشريعات  سن   
املظالم املعنية بالقوات املسلحة 

الذين  املظالم  ألمناء  مؤسسات  الدول  بعض  أنشأت  لقد 
واألجهزة  املسلحة  القوات  مع  حصرية  بصفة  يتعاملون 
األمنية. ومن بني هذه الدول أملانيا وأيرلندا الشمالية والنمسا 
وبلجيكا والنرويج واململكة املتحدة. ويتم تشكيل مؤسسات 
)كما  البرملان  داخل  املسلحة  بالقوات  املعنية  املظالم  أمناء 
هو احلال في أملانيا( أو يتم دمجها مباشرًة ضمن األجهزة 
املكلفة بإنفاذ القوانني )كما هو حال مؤسسة أمني املظالم في 

جمهورية أيرلندا الشمالية(. 

املعني  البرملاني  املفوض  يعمل  القانون،  أحكام  ومبوجب 
 ،(Bundestag) بالقوات املسلحة في أملانيا كمساعد للبرملان
ويوَكل إليه اإلشراف على القوات املسلحة وممارسة الرقابة 
املعلومات  “طلب  البرملاني  املفوض  لهذا  ويجوز  عليها. 
جميع  ومن  الدفاع  وزير  من  السجالت  على  واالطالع 
األجهزة واملوظفني الذين يعملون حتت إشراف هذا الوزير”، 
االلتزام  توجب  قاهرة  “أسباب  مع  ذلك  يتعارض  لم  ما 
بالقوات  املعني  البرملاني  املظالم  أمني  )أملانيا:  بالسرية” 

املسلحة )1957(، املادة 1/3(. 

ويستعرض أمني املظالم املعني بالشرطة في أيرلندا الشمالية 
مثاالً آخر على مؤسسة أمني املظالم التي تتعامل مع القوات 
كاملة.  بصورة  الشرطة  قوات  ضمن  تندرج  والتي  األمنية، 
أيرلندا  جمعية  إشراف  حتت  املذكور  املظالم  أمني  ويعمل 
حتدد  السياق،  هذا  وفي  العدل.  وزير  خالل  من  الشمالية 
املواد )50 – 65( من قانون الشرطة لسنة 1988 في أيرلندا 
الشمالية الصالحيات واملسؤوليات املنوطة بأمني املظالم.3 

ما الهدف من دليل الوثائق املرجعية؟ 

يضم هذا الدليل بني دفتيه مجموعة واسعة من التشريعات 
الوطنية التي تنظم عمل مؤسسات أمناء املظالم في عدد من 

مؤسسات  من  مختارة  مجموعة  أدناه   )1( اجلدول  يستعرض   3
إذا كانت  العالم من ناحية ما  أنحاء  القائمة في جميع  املظالم  أمناء 
مؤسسات أمناء مظالم برملانية أو عامة، أو مؤسسات أمناء مظالم 

مختصة بالقوات املسلحة. 

الدول ذات األنظمة الدميوقراطية الراسخة. كما يسعى هذا 
الدليل إلى تقدمي حملة عامة للمسؤولني عن مراجعة وتعديل 
أنظمة أمناء املظالم واألنظمة املتبعة في التعامل مع الشكاوى 
هذا  في  الدميوقراطية  الدول  سنتها  التي  القوانني  حول 

الشأن. 

هيكلية دليل الوثائق املرجعية

القوانني  من  مجموعة  القارئ  يدّي  بني  الدليل  هذا  يضع 
واملمارسات الدولية ملؤسسات امناء املظالم والتي تنص على 
ويقدم  دول.  عدة  في  عملها  وتنظم  املظالم  أمناء  مؤسسات 
مبركز  املتعلقة  باريس  مبادىء  االول  الفصل  في  الدليل، 
التي  اإلنسان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الوطنية  املؤسسات 
إعتمدتها اجلمعية العامة لالمم املتحدة. ويقدم الفصل  الثاني 
املظالم  أمناء  مؤسسات  إنشاء  ترعى  التي  التشريعات  منه، 
األملانية  الواليات  السويد وهولندا وفي بعض  البرملانية في 
)كوالية راينالند باالتنيت(. ويورد الفصل الثالث من الدليل 
التشريعات التي تنظم إنشاء مؤسسات أمناء املظالم العامة 
كندا.  في  البريطانية  كولومبيا  ومقاطعة  أفريقيا  جنوب  في 
عمل  حتكم  التي  التشريعات  واألخير  الرابع  الفصل  ويضم 
واألجهزة  املسلحة  بالقوات  املعنية  املظالم  أمناء  مؤسسات 

األمنية في أملانيا وأيرلندا الشمالية. 

وفي هذا املقام، يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على 
وجاهزّيته  استعداده  عن  يعبّر  أن   (DCAF) املسلحة  القوات 
اإلطار  إصالح  أو  إعداد  إلى  ترمي  التي  اجلهود  ملساندة 
التعامل مع  وآليات  املظالم  أمناء  الناظم ملؤسسات  القانوني 
الدميوقراطية  القيم  مع  يتواءم  مبا  فلسطني  في  الشكاوى 

املرعيّة في هذا الشأن.
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اجلدول )1(: نظرة عامة على بعض مؤسسات أمناء املظالم في دول من جميع أنحاء العالم 

اسم املؤسسةالدولةالنوع

مؤسسات أمناء املظالم 
البرملانية

السويد 
أملانيا 

هولندا 
فنلندا 

أمني املظالم البرملاني 
أمني املظالم في والية راينالند باالتنيت

مؤسسة أمني املظالم الوطنية 
أمني املظالم البرملاني في فنلندا 

مؤسسات أمناء املظالم 
العامة

كندا 
إستونيا 

بولندا 
رومانيا 
صربيا 

سلوفينيا 
جنوب أفريقيا 

أمني املظالم في مقاطعة كولومبيا البريطانية 
مكتب املستشار العدلي 

املفوض املعني بحماية احلقوق املدنية 
مؤسسة محامي الشعب 

املدافع عن املوطنني 
أمني املظالم املعني بحقوق اإلنسان 

املدافع العام 

مؤسسات أمناء املظالم 
املعنية بالقوات املسلحة

النمسا 

بلجيكا 
كندا 

أملانيا 
أيرلندا 
هولندا 

النرويج 
اململكة املتحدة 

الهيئة البرملانية املعنية بالتعامل مع الشكاوى املرفوعة 
ضد القوات املسلحة النمساوية 

املفتش العام والوسيط في القوات املسلحة البلجيكية 
أمني املظالم في دائرة الدفاع القومي والقوات الكندية 

املفوض البرملاني املعني بالقوات املسلحة 
أمني املظالم املعني بالقوات املسلحة 

املفتش العام على القوات املسلحة 
أمني املظالم البرملاني املعني بالقوات املسلحة 

مفوض الشكاوى في اخلدمة العسكرية 

اقتُبِس بتصرُّف عن كتاب: 
Born, Hans, Wills, Aidan and Buckland, Benjamin: Comparative Perspective of Ombudsman Institutions for the Armed Forces, DCAF 
Policy Paper No. 34, Geneva, 2011.
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الفصل األول: 
املعايير الدولية ملؤسسات امناء املظالم
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إعتمدتها اجلمعية العامة لالمم املتحدة بقرار رقم 134/48 
في 20 كانون أول ديسمبر 1993 

االختصاصات واملسؤوليات

اإلنسان  حقوق  بتعزيز  الوطنية  املؤسسة  تختص   -1
وحماياتها.

اإلمكان  قدر  واسعة  والية  الوطنية  للمؤسسة  تكون   -2
النصوص  أحد  في  صراحة  عليها  ومنصوص 
التي حتدد تشكيلها ونطاق  التشريعية  أو  الدستورية 

اختصاصها.

تكون للمؤسسة الوطنية، في جملة أمور، املسؤوليات   -3
التالية:

وتقارير،  ومقترحات  وتوصيات  فتاوى  تقدمي  أ- 
والبرملان  احلكومة  إلى  استشاري،  أساس  على 
طلب  على  بناء  سواء  مختص،  آخر  جهاز  وأي 
السلطات املعنية أو باستخدام حقها في االستماع 
إلى أية مسألة دون اإلحالة إلى جهة أعلى. بشأن 
اإلنسان  حقوق  بتعزيز  املتعلقة  املسائل  جميع 
تقرر  أن  الوطنية  للمؤسسة  ويجوز  وحمايتها. 
واملقترحات  والتوصيات  الفتاوى  هذه  نشر 
تتخذها  التي  املبادرات  جميع  وكذلك  والتقارير 

املؤسسة الوطنية والتي تشمل املجاالت التالية:

واإلدارية  التشريعية  األحكام  جميع   -1
بالتنظيمات  املتعلقة  األحكام  وكذلك 
على  احملافظة  إلى  تهدف  التي  القضائية 
نطاقها،  وتوسيع  اإلنسان  حقوق  حماية 
وفي هذا الصدد تدرس املؤسسة الوطنية 
التشريعات والنصوص اإلدارية السارية، 
واملقترحات،  القوانني  مشاريع  عن  فضال 
مناسبة  تراها  التي  التوصيات  وتقدم 
لضمان إتساع هذه النصوص مع املبادئ 
اإلنسان، وتوصي عند  األساسية حلقوق 

االقتضاء باعتماد تشريع جديد أو بتعديل 
التدابير  وباعتماد  الساري،  التشريع 

اإلدارية أو بتعديلها؛

وتقرر  اإلنسان  حقوق  النتهاك  حالة  أية   -2
تناولها؛

حلقوق  الوطنية  احلالة  عن  تقارير  إعداد   -3
أكثر  مسائل  وعن  عام،  بوجه  اإلنسان 

حتديداً؛

انتهاك  حاالت  إلى  احلكومة  انتباه  توجيه   -4
البلد  من  جزء  أي  في  اإلنسان  حقوق 
باملبادرات  تتعلق  إليها  مقترحات  وتقدمي 
احلاالت،  لهذه  حد  وضع  إلى  الرامية 
موقف  بشأن  الرأي  إبداء  االقتضاء  وعند 

احلكومة وردود فعلها؛

واألنظمة  التشريع  بني  املواءمة  وضمان  تعزيز  ب- 
املتعلقة  الدولية  الوطنية والصكوك  واملمارسات 
فيها،  طرفاً  الدولة  تكون  التي  اإلنسان  بحقوق 

والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛

تشجيع التصديق على الصكوك املذكورة أعاله  ج- 
أو على اإلنضمام إليها، وكفالة تنفيذها؛

للدول  ينبغي  التي  التقارير  إعداد  في  املساهمة  د- 
املتحدة  األمم  وجلان  هيئات  إلى  تقدمها  أن 
بالتزاماتها  عمالً  اإلقليمية  املؤسسات  وإلى 
الرأي  إبداء  اإلقتضاء،  املعاهدات، وعند  مبوجب 
الواجب  االحترام  إيالء  مع  املوضوع  هذا  في 

الستقاللها؛

املؤسسات  وجميع  املتحدة  األمم  مع  التعاون  ه�  - 
واملؤسسات  املتحدة  األمم  منظومة  في  األخرى 
البلدان  في  الوطنية  واملؤسسات  اإلقليمية 
وحماية  تعزيز  مبجاالت  املختصة  األخرى، 

حقوق اإلنسان؛

اجلمعية العامة لالمم املتحدة:
مبادىء باريس املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز 

وحماية حقوق اإلنسان )1993(
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بتدريس  املتعلقة  البرامج  إعداد  في  املساعدة  و- 
حقوق اإلنسان والبحوث املتصلة بها، واملشاركة 
املدارس واجلامعات واألوساط  تنفيذها في  في 

املهنية؛

املبذولة  واجلهود  اإلنسان  حقوق  عن  اإلعالن  ز- 
التمييز  سيما  ال  التمييز،  أشكال  جميع  ملكافحة 
اجلمهور  وعي  زيادة  طريق  عن  العنصري، 
والتثقيف  اإلعالم  طريق  عن  خاصة  وبصفة 

وباستخدام جميع أجهزة الصحافة.

التكوين وضمانات االستقالل والتعددية

وتعيني  الوطنية  املؤسسة  تكوين  يكون  أن  ينبغي   -1
أعضائها، سواء باالنتخاب أو بغير ذلك، وفقاً إلجراءات 
التمثيل  لكفالة  الالزمة  الضمانات  جميع  توفر  تتيح 
املدني(  املجتمع  )في  اإلجتماعية  للقوى  التعددي 
السيما  اإلنسان،  حقوق  وحماية  تعزيز  في  املشتركة 
بسلطات تسمح بإقامة تعاون فعال مع اجلهات التالية، 

أو باشتراك ممثلني لها:

حقوق  عن  املسؤولة  احلكومية  غير  املنظمات  أ- 
العنصري،  التمييز  مكافحة  وجهود  اإلنسان 
واملهنية  اإلجتماعية  واملنظمات  العمال  ونقابات 
واألطباء،  احلقوقيني،  رابطات  مثل  املعنية، 

والصحفيني، والعلماء البارزين؛

التيارات في الفكر الفلسفي أو الديني. ب- 

اجلامعات واخلبراء املؤهلون؛ ج- 

البرملان؛ د- 

إنضمامها  حالة  )وفي  احلكومية  اإلدارات  ه�- 
بصفة  إال  املداوالت  في  ممثلوها  يشترك  ال 

إستشارية(.

الهياكل  الوطنية  املؤسسة  لدى  تتوفر  أن  ينبغي   -2
وبصفة  أنشطتها،  سير  لسالسة  املناسبة  األساسية 
خاصة األموال الكافية لذلك. وينبغي أن يكون الغرض 
من هذه األموال هو متكينها من تدبير موظفيها وأماكن 
خاضعة  وغير  احلكومة  عن  مستقلة  لتكون  عملها 

ملراقبة مالية قد متس إستقاللها.

من أجل كفالة استقرار والية أعضاء املؤسسة الوطنية،   -3
بغيره،  الوطنية مستقلة حقاً  املؤسسة  تكون  لن  الذى 
املدة  يحدد  رسمي  بقرار  تعيينهم  يكون  أن  ينبغي 
املعينة لواليتهم، وتكون الوالية قابلة للتجديد، شريطة 

كفالة التعددية في عضوية املؤسسة.

وسائل التشغيل

ينبغي للمؤسسة الوطنية، في إطار عملها، القيام مبا يلي:

تدخل  التي  املسائل  جميع  في  بحرية  تنظر  أن  أ- 
من  مقدمة  كانت  سواء  اختصاصها،  نظاق  في 
إلى  اإلحالة  دون  تناولها  قررت  أو  احلكومة 
سلطة أعلى بناًء على إقتراح مقدم من أعضائها 

أو من أي ملتمس آخر؛

أن تستمع إلى أي شخص وأن حتصل على أية  ب- 
معلومات وأية وثائق الزمة لتقييم احلاالت التي 

تدخل في نظاق إختصاصها؛

خالل  من  أو  مباشرة  العام  الرأي  تخاطب  أن  ج- 
بآرائها  للتعريف  سيما  ال  صحفي،  جهاز  أي 

وتوصياتها؛

وعند  منتظمة،  بصفة  إجتماعات  تعقد  أن  د- 
االقتضاء بحضور جميع أعضائها الذين يدعون 

إلى احلضور طبقاً لألصول املقررة؛

أفرقة عاملة من بني أعضائها، حسب  أن تنشئ  ه�- 
إقليمية  أو  محلية  فروعاً  تنشئ  وأن  االقتضاء، 

ملساعدتها على األضطالع مبهامها؛

األخرى،  الهيئات  مع  مشاورات  جتري  أن  و- 
القضائية املسؤولة عن تعزيز  أو غير  القضائية 
املظالم،  أمناء  )ال سيما  اإلنسان  وحماية حقوق 

ووسطاء التوفيق، واملؤسسات املماثلة(؛

تؤدية  الذي  األساسي  للدور  نظرا  تعمد،  أن  ز- 
نطاق  توسيع  في  احلكومية  غير  املنظمات 
عالقات  إقامة  إلى  الوطنية،  املؤسسات  عمل 
لتعزيز  املكرسة  احلكومية  غير  املنظمات  مع 
اإلقتصادية  وللتنمية  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
وحماية  العنصرية،  ومكافحة  واإلجتماعية، 
سيما  )ال  خاصة  بصفة  الضعيفة  اجلماعات 
والالجئني،  املهاجرين،  والعمال  األطفال، 
ملجاالت  أو  وعقلياً(،  جسدياً  واملعوقني 

متخصصة.

االختصاصات  ذات  اللجان  مركز  بشأن  إضافية  مبادئ 
شبه القضائية

الشكاوى  وبحث  تلقي  سلطة  الوطنية  املؤسسة  تخول  قد 
وااللتماسات املتعلقة بحاالت فردية. وميكن عرض القضايا 
أو  ثالثة،  أطراف  أو  ممثليهم،  أو  األفراد،  بواسطة  عليها 
من  غيرها  أو  نقابات  أو  رابطات  أو  حكومية  غير  منظمات 
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الهيئات التمثيلية. وفي تلك الظروف، ودون اإلخالل باملبادئ 
املبينة أعاله بشأن االختصاصات األخرى للجان، يجوز أن 

تستند املهام التي تكلف بها إلى املبادئ التالية:

أو  املصاحلة  الودية عن طريق  التسوية  التماس  أ- 
طريق  عن  قانونا،  املقررة  باحلدود  االلتزام  مع 
الى  باللجوء  االقتضاء  عند  أو  ملزمة  قرارات 

السرية؛

بسبل  سيما  ال  بحقوقه،  اإللتماس  مقدم  إخطار  ب- 
االنتصاف النتاحة له، وتيسير وصوله إليها؛

أو  التماسات  أو  شكاوى  أية  إلى  االستماع  ج- 
إحالتها إلى أي سلطة مختصة أخرى مع االلتزام 

باحلدود املقررة قانوناً؛

ال  املختصة،  السلطات  إلى  توصيات  تقدمي  د- 
للقوانني  إصالحات  أو  تعديالت  باقتراح  سيما 
خاصة  وبصفة  اإلدارية،  واملمارسات  واألنظمة 
عندما تكون هي مصدر الصعوبات التي يواجهها 

مقدمو اإللتماسات إلثبات حقوقهم.
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الباب الثاني:
التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات أمناء 

املظالم البرملانية 
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صدر في يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1986

:(Riksdag) تقّرر ما يلي مبوجب قرار البرملان السويدي

املهام 

املادة )1( 

مبا يتفق مع أحكام املادة )8.11( من القانون بشأن البرملان، 
البرملانيني  املظالم  أمناء  وكبير  مظالم،  أمناء  أربعة  ُيَعنيَّ 
إلى هؤالء، يجوز  برملانيني. وباإلضافة  أمناء مظالم  وثالثة 

تعيني نواب ألمناء املظالم. 

البرملانيني  املظالم  وأمناء  البرملانيني  املظالم  أمناء  كبير  على 
اإلشراف، إلى احلد ّالذي تنّص عليه املادة )2( أدناه، ]للتأكد 
يطيعون  العامة  السلطة  ميارسون  الذين  أولئك  أن  من[ 
في  بااللتزامات  وُيوفون  األخرى  والتشريعات  القوانني 

املجاالت األخرى. القانون رقم )404( لسنة 1995. 

املادة )2( 

اجلهات التي يشرف عليها أمناء املظالم هي: 

سلطات الدولة والسلطات البلدية.   -1

املسؤولني واملوظفني اآلخرين التابعني لهذه السلطات.   -2

تكليفهم  أو  عملهم  يتضمن  الذي  اآلخرين  األفراد   -3
العمل  هذا  مجال  كان  طاملا  العامة،  السلطة  ممارسة 

معنيًا. 

املسؤولني وأولئك الذين توّظفهم املشاريع العامة، في   -4
املشاريع،  هذه  عن  بالنيابة  فيه  ينفذون  الذي  الوقت 
أعماالً متارس احلكومة عليها تأثيًرا حاسًما من خالل 

إدارة تلك املشاريع. 

يشمل  ال  املسلحة،  القوات  بأفراد  ُتعنى  التي  احلاالت  وفي 
هذا اإلشراف سوى الضباط الذين يحملون رتبة مالزٍم ثاٍن، 

ومن يقابلهم في هذه الرتبة. 

وال يشمل اإلشراف الذي ميارسه أمناء املظالم: 

أعضاء البرملان.   -1

انتخابات  مراجعة  مجلس  أو  البرملان،  إدارة  ومجلس   -2
أو  البرملان  في  الشكاوى  مجلس  أو  للبرملان،  التابع 

كاتب البرملان. 

السويسري  املركزي  للبنك  احلاكم  املجلس  وأعضاء   -3
البنك  في  التنفيذي  املجلس  وأعضاء   (Riksbank)
ممارسة  في  مشاركتهم  مدى  خال  فيما  املركزي، 
مبا  القرارات  إصدار  في  املركزي  البنك  صالحيات 
يتوافق مع القانون بشأن تنظيم العملة واالئتمان رقم 

)1602( لسنة 1992. 

واحلكومة أو الوزراء.   -4

وقاضي القضاة.   -5

إعداد  عن  املسؤولة  البلدية  الهيئات  وأعضاء   -6
السياسات. 

أمناء  من  آخر  أمنٍي  أّي  إلشراف  املظالم  أمني  يخضع  ال 
املظالم. 

تدل  لم  ما  القانون،  هذا  في  ״مسؤول״  مصطلح  ُيستخدم 
القرينة على خالف ذلك، لإلشارة إلى أولئك الذين يخضعون 

إلشراف أمناء املظالم. 

املادة )3( 

احملاكم  أن  من  خاصٍّ  وجٍه  على  التأّكد  املظالم  أمناء  على 
تطيع  تؤديها،  التي  األعمال  سياق  في  العامة،  والسلطات 
املوضوعية  بشأن  الدستور  عليها  ينّص  التي  األوامر 
واحلريات  احلقوق  على  التعّدي  عدم  ومن  واحليادية، 

األساسية في اإلدارة العامة. 

وفي سياق اإلشراف على السلطات البلدية، يجب على أمناء 
املظالم األخذ في االعتبار األشكال التي يأخذها تقرير املصير 

الذي تتمتع به البلديات. 

السويد
القانون رقم ]1986:765[  الذي يتضمن التعليمات بشأن 

أمني املظالم البرملاني لسنة 1986
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املادة )4( 

القصور  جوانب  معاجلة  في  املساهمة  املظالم  أمناء  على 
العمل  سياق  في  سبٌب،  برز  وإذا  التشريعات.  تعتري  التي 
حول  التساؤل  إثارة  إلى  يدفع  يؤدونه،  الذي  اإلشرافي 
الدولة،  تطبقها  التي  التدابير  بعض  أو  التشريعات  تعديل 
يجوز ألمناء املظالم حينئٍذ بيان هذه األوضاع أمام البرملان 

أو احلكومة. 

املظالم  أمناء  كبير  التشاور مع  البرملانيني  املظالم  أمناء  على 
الفقرة  في  إليها  املشار  األوضاع  بيان  قبل  البرملانيني 

السابقة.  

املادة )5( 

ميارس أمناء املظالم اإلشراف في تقييم الشكاوى التي يرفعها 
والتحقيقات  التفتيش  إجراءات  طريق  وعن  اجلمهور  أفراد 
األخرى على الوجه الذي يراه أمناء املظالم ضرورًيا. ويجب 
البرملانيني  املظالم  أمناء  كبير  التشاور مع  املظالم  أمناء  على 
ينوون  التي  األخرى  والتحقيقات  التفتيش  إجراءات  حول 

تنفيذها.

ويقع   /  2011 حزيران   / يوليو  في1  التنفيذ   حيز  يدخل 
وقائية  آلية  مهام  البرملاني  املظالم  أمني  عاتق  على  أيضا 
كانون   18 املؤرخ  االختياري  للبروتوكول  وفقا  وطنية 
األول 2002 التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. قانون  العقوبة  املعاملة أو 

)2011:340(

املادة )6( 

 يختتم أمناء املظالم القضايا بالبّت فيها. وُيستَهّل ذلك بإبداء 
الرأي حول ما إذا كان التدبير الذي اتخذته سلطٌة أو مسؤوٌل 
ذلك  بخالف  كان  أو  آخر،  تشريع  أي  أو  القانون  يخالف 
يكتنفه اخلطأ أو غير مناسب. كما يجوز ألمناء املظالم إعداد 
البيانات التي تسعى إلى تعزيز إنفاذ القانون بصورة موحدة 

ومالئمة. 

ويجوز ألمني املظالم، ضمن الدور الذي يؤديه بصفته مدٍع 
مسؤوٍل  ضد  القانونية  اإلجراءات  مباشرة  استثنائيًا،  عاًما 
أو  مبنصبه  املرتبطة  االلتزامات  جتاهل  من  بدافٍع  ارتكب، 
القانون  على  وقعت  جرمية  بخالف  جنائيًا  ُجرًما  تفويضه، 
بشأن حرية الصحافة أو احلق في حرية التعبير. وإذا أفصح 
سبٍب  عن  املظالم  ألمني  القضايا  من  قضيٍة  في  التحقيق 
يدفعه إلى االعتقاد بارتكاب ذلك اجلرم اجلنائي، يجب إنفاذ 
االبتدائية،  التحقيقات  بشأن  القانون  ميليها  التي  الشروط 
املتعلقة  تلك  إلى  باإلضافة  املالحقة،  عن  والكّف  واملالحقة 

بالصالحيات املمنوحة للمّدعني العاّمني في القضايا اجلنائية 
التي تخضع للنيابة العامة. وال حتال القضايا التي ُترَفع أمام 
أسباب  هناك  كانت  إذا  إال  العليا  احملكمة  إلى  لوائية  محكمة 

استثنائية توجب ذلك. 

التدابير  طريق  عن  إجراءاٍت  اتخاذ  املمكن  من  كان  وإذا 
االلتزامات  جتاهل  من  بدافٍع  قام،  مسؤوٍل  ضد  التأديبية 
يجوز  خطأ،  بارتكاب  تفويضه،  أو  منصبه  يوجبها  التي 
ألمناء املظالم إبالغ األمر إلى أولئك الذين ميلكون الصالحية 
التخاذ قرار بشأن تلك التدابير. وفي حالة الفرد الذي يحمل 
الطب،  مهنة  مزاولة  يخّوله  آخر  تفويًضا  أو  مهنيًة  شهادًة 
املنتجات  مجال  في  بالتجزئة  التجارة  أو  أسنان،  كطبيب 
الدوائية، أو العمل بصفة جّراح بيطري، وُيظِهر عجًزا جسيًما 
في األعمال املهنية التي يؤديها أو ُيظهر نفسه على نحٍو آخر 
يجوز  مهنته،  ملزاولة  جليٍة  بصورٍة  مناسب  غير  أنه  على 
السلطة  ميلكون  الذين  أولئك  إلى  تقرير  رفع  املظالم  ألمناء 
التخاذ قراٍر بشأن فسخ األهلية أو التفويض. ويجوز تقدمي 
طلب مشابه لتقييد نطاق األهلية عندما يسيء شخص ميلك 
مثل هذه املؤهالت استخدام صالحياته بطريقة أخرى. وإذا 
أظهر فرٌد ميلك شهادًة مهنيًة أو تفويًضا آخر يخّوله مزاولة 
مجال  في  بالتجزئة  التجارة  أو  أسنان،  كطبيب  طبية،  مهنة 
أو  يؤديها  التي  املهنية  األعمال  في  عجًزا  الدوائية،  املنتجات 
أنه غير مناسب ملزاولة  بأية طريقٍة أخرى على  أظهر نفسه 
مهنته، يجوز ألمني املظالم أن يطلب فرض فترة جتربٍة من 

قبل أولئك الذين ميلكون السلطة التخاذ هذا القرار. 

عزل  إلى  تدعو  الضرورة  أن  املظالم  أمناء  اعتبر  حال  وفي 
املسؤول أو حرمانه بصفٍة مؤقتٍة من منصبه بسبب األفعال 
ألمني  يجوز  اجلسيم،  أو  املتكرر  السلوك  سوء  أو  اجلنائية 
الصالحية  ميلكون  الذين  أولئك  إلى  األمر  يبلّغ  أن  املظالم 
املظالم  أمني  ُيِعّد  وحينما  التدبير.  هذا  بشأن  قرار  التخاذ 
يجب  السابقتني،  الفقرتني  في  إليه  املشار  النوع  من  تقريًرا 
منحه الفرصة لتعزيز حتقيقه في القضية، ورفع رأيه حول 
إلى  باإلضافة  القضية،  في  آخر  شخٌص  ُيجريه  حتقيق  أي 
احلق في احلضور في حال إجراء االستجواب الشفهي. ومع 
ذلك، ال يسري هذا األمر إذا كانت القضية تتعلق باحلرمان 

املؤقت من املنصب. القانون رقم )540( لسنة 1998. 

املادة )7( 

 إذا اتخذت سلطٌة من السلطات قراًرا ضد مسؤوٍل في قضية 
التشريعات  أو  القانون  في  أنظمٍة خاصٍة  إنفاذ  على  تشتمل 
أو  العزل  أو  التأديبية،  واألمور  املسؤولني  بشأن  األخرى 
احلرمان املؤقت من املنصب بسبب األفعال اجلنائية أو سوء 
السلوك، يجوز ألمني املظالم إحالة القضية إلى محكمٍة قانونيٍة 
القرار  القرار. ويسري هذا األمر كذلك على  من أجل تعديل 



16

جتميع نصوص مرجعية

بالتدابير  تتعلق  السلطات في قضية  الذي تتخذه سلطٌة من 
التأديبية ضد أفراد الطواقم الطبية، أو طواقم املستشفيات، 
أو اجلّراحني البيطريني، أو أولئك الذين يخدمون في القوات 
املسلحة أو الذين يخضعون للتأديب مبوجب القانون بشأن 
لسنة   )1811( )رقم  الخ  املسلحة،  القوات  في  التأديب 
1994( باإلضافة إلى القرار الذي تتّخذه سلطٌة في القضايا 
بالشهادة  ُتعنى  التي  املسائل  أو  التجربة  بفترات  املتعلقة 
من النوع املشار إليه في الفقرة الثالثة من املادة )6( أعاله. 
ويصدر املزيد من األنظمة التفصيلية بشأن هذه اإلحالة على 

شكل قانون أو تشريع آخر. 

بطلٍب  النافذة،  الشروط  مع  يتوافق  مبا  مسؤوٌل،  تقدم  إذا 
إلى محكمٍة بغية تعديل قراٍر من النوع املشار إليه في الفقرة 
عن  صادٍر  تقريٍر  على  بناًء  اتُِّخذ  قد  القرار  كان  وإذا  أعاله، 
أحد أمناء املظالم، يتصّرف أمني املظالم بالنيابة عن جمهور 
أثناء اخلصومة. ويسري هذا األمر  املواطنني ضد املسؤول 
تعديل  إلى  املظالم  أمني  فيها  يسعى  التي  احلالة  في  كذلك 

القرار. 

والتشريعات  القوانني  عليها  تنص  التي  الشروط  تنطبق 
التي  احلاالت  في  العمل،  أرباب  على  تسري  التي  األخرى 
ُتعنى باخلالفات املشار إليها في هذه الفقرة، بالتوازي على 
املادتان  التي تنص عليها  أمناء املظالم. وال تسري الشروط 
 1974 لسنة   )371( رقم  القانون  من  و)1-5(   )7-4(
التي  احلاالت  على  العمالية  النزاعات  في  اخلصومة  بشأن 
رقم  القانون  املظالم.  أمناء  أحد  ضد  الدعوى  فيها  ُترفع 

)540( لسنة 1998.

املادة )8( 

ميلك  ال  تابٍع  مسؤوٍل  ضد  التدخل  املظالم  ألمني  يجوز  ال 
القيام  استثنائيٌة  أسباٌب  تستدع  لم  ما  مستقلة،  صالحيات 

بذلك. 

املادة )9( 

املظالم  أمناء  ميلكها  التي  الصالحيات  على  الدستور  ينص 
القانونية ضد عضٍو من أعضاء احملكمة  ملباشرة اإلجراءات 
العليا أو احملكمة اإلدارية العليا أو ممارسة الضغط من أجل 
عزل مسؤول أو حرمانه من منصبه، أو من أجل االشتراط 

على املسؤول أن يقّدم فحًصا طبيًا. 

املادة )10( 

القانونية  اإلجراءات  ومتابعة  مبباشرة  املظالم  أمناء  يلتزم   
الوزراء،  من  وزيٍر  ضد  إطالقها  الدستور  جلنة  قّررت  التي 

مبا يتفق مع أحكام املادة )12-3( من الدستور، باإلضافة 
أو  البرملان  في  املسؤولني  ضد  القانونية  اإلجراءات  إلى 
مع  يتوافق  مبا  البرملان،  جلان  تقّرره  ما  بحسب  أجهزته 
األنظمة. وال يشمل ذلك اإلجراءات القانونية القائمة ضد أحد 

أمناء املظالم.

كما يلتزم أمناء املظالم مبساعدة جلان البرملان في التحقيقات 
الفقرة  في  احملددين  املسؤولني  بأولئك  املتعلقة  االبتدائية 

السابقة. 

املادة )11( 

 يرفع أمناء املظالم، بحلول يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 
كحدٍّ أقصى، من كل سنٍة تقريًرا مطبوًعا حول أداء مكاتبهم، 
السنة  من  متوز/يوليو   1 من  املمتدة  الفترة  يغطي  بحيث 
أن  ويجب  التالي.  حزيران/يونيو   30 يوم  حتى  املاضية 
اتُِّخذت  التي  اإلجراءات  حول  بياًنا  التقرير  هذا  يتضمن 
– 4( من  املادة )4( والفقرات )2  الفقرة )1( من  مبقتضى 
التي  األخرى  الهامة  التقارير  جانب  إلى   ،)7( واملادة  املادة 
ينشرها أمناء املظالم. كما يجب أن يشتمل التقرير على مسٍح 

باألعمال التي يؤدونها في مجاالت أخرى.

التنظيم

املادة )12( 

بشأن  القانون  من   )8.11( املادة  أحكام  مع  يتفق  مبا   
البرملان، يعتبر كبير أمناء املظالم البرملانيني الرئيس اإلداري، 
األعمال.  فيه  تسير  أن  يجب  الذي  العام  االجتاه  يقرر  وهو 
هذه  تنظيم  بشأن  األنظمة  اإلدارية،  توجيهاته  في  ويصدر، 

األعمال وتوزيع القضايا بني أمناء املظالم.

البرملاني هو املسؤول عن ضمان حدوث  املظالم  امناء  كبير 
مراجعة  وتشمل  للمؤسسة.  الداخلية  املراجعة  عمليات 
احلسابات الداخلية مراجعة مستقلة إلدارة املؤسسة الداخلية 
وإجراءات الرصد وامتثالها ملتطلبات تتعلق باحملاسبة املالية. 
اجليدة  للممارسات  وفقا  جتري  أن  يجب  املراجعة  هذه 

للتدقيق الداخلي.

ويكون  لعملياته  التدقيق  خطة  البرملانية  املظالم  أمناء  يتبنى 
ذلك بعد التشاور مع املكتب الوطني لتدقيق احلسابات.

املادة )13( 

املظالم  أمناء  سكرتاريُة  املظالم  أمناء  أعمال  إدارَة  تتولى   
(Ombudsmannaexpedition) ]بعثة أمناء املظالم[(، التي 
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توّظف مديًرا إدارًيا، ورؤساء األقسام وغيرهم من املوظفني 
اإلداريني على الوجه الذي يحدده البرملان. ويجوز لكبير أمناء 
األموال  كانت  وطاملا  املطلوب  احلّد  إلى  البرملانيني،  املظالم 
متوفرة، تعيني موظفني وخبراء ومحّكمني آخرين. ويتّخذ كبير 

أمناء املظالم البرملانيني قراًرا بشأن املهام املوكلة للموظفني. 

تابًعا  بصفته  السكرتارية،  عمل  إدارة  اإلداري  املدير  يتولى 
لكبير أمناء املظالم البرملانيني، وعليه مع ذلك أن يقدم ألمناء 

املظالم املساعدة التي قد يطلبونها. 

املادة )14( 

عليها  تنص  التي  وتلك  التعليمات  هذه  إلى  باإلضافة 
البرملانيني  املظالم  أمناء  كبير  يصدر  اإلدارية،  التوجيهات 

القواعد واألنظمة الضرورية لعمل السكرتارية. 

الدستور  جلنة  مع  البرملانيني  املظالم  أمناء  كبير  ويتشاور 
بشأن املسائل التنظيمية الهامة. 

مع  املظالم  أمني  يتشاور  الدستور،  جلنة  مع  التشاور  وقبل 
كبير أمناء املظالم البرملانيني. 

املادة )15( 

لكبير  يجوز  اإلدارية،  التوجيهات  داللة  عن  النظر  بصرف 
أمناء املظالم البرملانيني أن يتّخذ قراًرا محّدًدا يُخّص به قضيًة 
املظالم  أمناء  أو ألحد  القضايا لنفسه  أو مجموعة من  معينًة 

اآلخرين. 

في  البرملانيني  املظالم  أمناء  لكبير  يجوز  ذلك،  عن  وفضالً 
التوجيهات اإلدارية أو من خالل قرار آخر أن يفّوض: 

باتخاذ  املظالم  أمناء  سكرتارية  ضمن  مسؤولني   -1
التدابير في حتضير قضيٍة من القضايا. 

دون  ولكن  التفتيش،  إجراءات  بتنفيذ  ومسؤولني   -2
احلصول على احلق، عند تنفيذها، في إبداء التعليقات 

أو غيرها من التصريحات بالنيابة عن أمني املظالم. 

تلك  دون  اإلدارية،  القرارات  التخاذ  اإلداري  واملدير   -3
التي ُتعنى بتعيني رؤساء األقسام. 

أمني  نائب  كان  إذا  ما  البرملانيني  املظالم  أمناء  كبير  ويقرر 
املظالم سوف يعمل مبثابة أمنٍي للمظالم أم ال. ويجوز تعيني 
أمني  ُمنع  إذا  املظالم[  أمني  ]بصفة  للعمل  املظالم  أمني  نائب 
أسباب  من  بداٍع  أو  املرض  من  معتبَرٍة  فترٍة  بسبب  املظالم 
إذا برزت حاجٌة  أو  املنوطة به،  املهام  أداء  خاصة أخرى من 
تستدعي خدمات نائب أمني املظالم لسبٍب معنٍي آخر. القانون 

رقم )404( لسنة 1995. 

املادة )16( 

إذا  أو  إجازٍة  في  البرملانيني  املظالم  أمناء  كبير  يكون  حينما 
أمناء املظالم اآلخرين ممن  ُمنع من تأدية مهامه، يعمل أحد 
أو  اثنان  أمضوا أطول فترٍة في اخلدمة كنائب له. وإذا كان 
أكثر من أمناء املظالم قد عملوا على مدى الفترة الزمنية ذاتها، 
فاألفضلية ألكبرهم سنًّا. القانون رقم )404( لسنة 1995. 

الشكاوى

املادة )17( 

يجب تقدمي الشكاوى بصورٍة خطية. ويجب أن تشير الشكوى 
اخلطية إلى السلطة التي ُرفعت بشأنها تلك الشكوى، والعمل 
الذي يشير إليه مقدم الشكوى، والتاريخ الذي وقع فيه هذا 
العمل، باإلضافة إلى اسم مقدم الشكوى وعنوانه. وإذا كان 
مقدم الشكوى ميتلك وثيقًة تعتبر ذات أهمية في التعامل مع 

القضية وتقييمها، فيجب إرفاقها. 

أمناء  إلى  يكتب  أن  حريته  من  ُحرم  الذي  للشخص  ويجوز 
املظالم، وال مُينع من ذلك من خالل قيوٍد ُتفرض على إرسال 

الرسائل والوثائق األخرى. 

تأكيًدا  السكرتارية  تصدر  الشكوى،  مقدم  طلب  على  وبناًء 
باستالم الشكوى.

األنظمة العامة بشأن التعامل مع القضايا 

املادة )18( 

طبيعة  ذات  شكوى  عن  الناشئة  القضايا  إحدى  كانت  إذا 
أخرى  فيها وتقييمها من جانب سلطٍة  التحقيق  ميكن معها 
تلك  قد راجعت  السلطة  تكن هذه  لم  وإذا  املظالم،  أمني  غير 
القضية في السابق، فيجوز ألمني املظالم أن يحيل الشكوى 
إلى هذه السلطة للتصرف فيها. ومع ذلك، فال يجوز إحالة 
على  املسبقة  املوافقة  بعد  إال  القضاة  قاضي  إلى  الشكاوى 

ذلك. 

نقابة  لعضوية  ينتسب  مبسؤوٍل  تتعلق  الشكوى  كانت  إذا 
احملامني السويديني، وإذا كان من املمكن تقييم املسألة التي 
املادة  الرابعة من  الفقرة  يتفق مع  الشكوى، مبا  تثيرها هذه 
)8-7( من قانون أصول احملاكمات القضائية، من قبل هيئة 
في نقابة احملامني، يجوز ألمني املظالم أن يحيل الشكوى إلى 

النقابة للتصرف بشأنها. 
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املادة )19( 

كانت  إذا  تأخير مبا  الشكوى دومنا  املظالم مقدم  أمني  يبلّغ 
شكواه قد ُرفضت، أو ُرفعت أو أُحيلت إلى هيئة أخرى، مبا 

يتفق مع املادة )18( أعاله، أو ُجعلت موضوًعا للتحقيق. 

املادة )20( 

ال يجوز ألمناء املظالم مباشرة التحقيقات في الظروف التي 
أسباب  تدُع  لم  ما  أكثر،  أو  سنتني  إلى  تاريخها  في  تعود 

استثنائية إلى القيام بذلك. 

املادة )21( 

على أمناء املظالم تنفيذ إجراءات التحقيق املطلوبة في تقييم 
الشكاوى والقضايا األخرى. 

التي  الشروط  مع  يتماشى  مبا  املظالم،  أمناء  يطلب  وعندما 
ينص عليها الدستور، معلوماٍت وبياناٍت في القضايا بخالف 
تلك التي اتُّخذ قراٌر مبباشرة التحقيق التمهيدي فيها، فيجوز 
تتجاوز  ال  التي  الغرامة  عقوبة  طائلة  حتت  بذلك  القيام  لهم 
10،000 كراون سويدي. ويجوز ألمناء املظالم فرض هذه 

الغرامة، إن وجبت. 

وفي حال وجود أسباب تدعو لالشتباه بأن مسؤوالً يخضع 
رقم  القانون  في  الواردة  التأديبية  التدابير  بشأن  لألنظمة 
)260( لسنة 1994 بشأن التوظيف الرسمي، مذنٌب بسوء 
هناك  وكان  التأديبية،  التدابير  إنفاذ  يستدعي  مبا  السلوك 
 ، سبب يدعو إلى اخلشية من أنه ال ميكن إصدار إنذاٍر خطيٍّ
القانون،  ذلك  من   )17( املادة  عليه  تنص  الذي  النحو  على 
يجوز  السلوك،  سوء  وقوع  من  سنتني  غضون  في  ضده 
ألمناء املظالم إصدار إنذار مماثل. ويسري هذا احلكم كذلك 
على أولئك الذين يخضعون، وفًقا لتشريعات أخرى، لألنظمة 

بشأن التدابير التأديبية واإلنذارات واإلخطارات املماثلة. 

التي  املداوالت  في  حاضًرا  املظالم  أمناء  أحد  يكون  وحينما 
جتري في محكمة أو سلطة عامة أخرى، فليس له احلق في 

التعبير عن رأيه. القانون رقم )561( لسنة 1997. 

املادة )22( 

 يجوز ألمني املظالم أن يفوض شخًصا آخر بإدارة التحقيق 
الذي قّرر مباشرته ومتابعة اإلجراءات القضائية التي قّررها، 
ما لم تتعلق هذه اإلجراءات بعضٍو من أعضاء احملكمة العليا 

أو احملكمة اإلدارية العليا. 

وال يجوز إصدار قرار الستئناف حكٍم أو قرار إلى محكمة 
أعلى إال من قبل أمني املظالم. 

وفي احلاالت التي تشير إليها املادة )7( أعاله، يجوز ألمني 
أجل  من  املظالم  أمناء  طاقم  ضمن  مسؤوٍل  تعيني  املظالم 

متابعة اإلجراءات القانونية بالنيابة عنه. 

من  والرابعة  الثالثة  الفقرتني  في  إليها  املشار  احلاالت  وفي 
املسؤولني  تفويض  املظالم  ألمناء  يجوز  أعاله،   )6( املادة 

العاملني في طاقم أمناء املظالم بتنفيذ العمل املطلوب. 

املادة )23( 

ُتختَتم القضايا عقب عرض شفهي، يكون مسؤوٌل في طاقم 
سكرتارية أمناء املظالم أو مسؤوٌل معني خصيًصا لهذه املهمة 
رفض  بشأن  قرارات  اتخاذ  ميكن  ذلك،  ومع  عنه.  مسؤوالً 
القضية أو رفعها دون تقدمي هذا العرض. كما يجوز ألمني 
املظالم اختتام قضايا أخرى دون تقدمي العرض الشفهي إذا 

دعت أسباب استثنائية إلى القيام بذلك. 

ال يجوز إعادة الوثائق التي ُرفعت إلى أمني املظالم البرملاني 
في شأن قضية ما حتى اختتام القضية. وإذا ُحرمت السلطة 
من الوثيقة األصلية في هذه احلالة، فهذه يجوز إعادتها مع 
 )1649( رقم  القانون  عنها.  مصدقة  نسخٍة  تقدمي  مراعاة 

لسنة 1994. 

املادة )24( 

 يجب االحتفاظ بنشرٍة تتضمن جميع القضايا واإلجراءات 
املتخذة بشأنها. 

مقر  في  قرار  بكل  توثيقية  بكشوٍف  االحتفاظ  ويجب 
اتخذت  التي  اجلهة  تبني  بحيث  املظالم،  أمناء  سكرتارية 
القرار، واجلهة املسؤولة عن تقدمي العرض الشفهي، وتاريخ 

القرار ومحتواه. 

ويجب االحتفاظ بسجلٍّ بالقرارات احملددة على وجه خاص. 
إجراءات  خالل  خطية  بكشوٍف  االحتفاظ  كذلك  ويجب 

التفتيش وحينما تدعو احلاجة إليها ألسباب أخرى.

أنظمة متفرقة 

املادة )25( 

عند تقدمي التقرير السنوي إلى البرملان، يجب تقدمي النشرات 
في  الفترة  ذات  تغطي  التي  والسجالت  اخلطية  والكشوف 

نفس الوقت إلى جلنة الدستور. 
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املادة )26( 

جمهور  أمام  أبوابها  املظالم  أمناء  سكرتارية  تفتح  أن  يجب 
املظالم  أمناء  كبير  يقّررها  التي  الساعات  خالل  املواطنني 

البرملانيني. 

املادة )27( 

يجب إصدار الوثائق باملجان، ما لم يبرَّر خالف ذلك ألسباب 
خاصة. 

وإذا تقرر فرض رسم، فيجب حتديده مبوجب األنظمة التي 
تسري على السلطات العامة بصفة عامة. 

وال ميكن استئناف القرار القاضي بفرض رسم. 

وتكون هذه الرسوم حتت تصرف امني املظالم البرملاني.

املادة )28( 

يعني كبير أمناء املظالم البرملانيني مسؤولني ضمن سكرتارية 
هذه  أَْوكل  يكن  لم  طاملا  املوظفني،  من  وغيرهم  املظالم  أمناء 
املهام، على نحو ما تنص عليه املادة )15( أعاله، إلى املدير 

اإلداري. 

املادة )29( 

تنص األنظمة بشأن االستئناف أمام البرملان وأجهزته على 
األنظمة املتعلقة باستئناف القرارات املتعلقة بشؤون التعيني 
أو املناصب أو تلك التي متّس املوظفني في سكرتارية أمناء 

املظالم. 
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القانون املؤرَّخ في 4 شباط/فبراير 1981 )نشرة القوانني 
مبوجب  مؤّخًرا  ُعدِّل  الذي   ،)35  ،1981 لسنة  واملراسيم 
القانون التشريعي البرملاني املؤرَّخ في 12 أيار/مايو 1999 

)نشرة القوانني واملراسيم لسنة 1999، 214(.

نحن بياتريكس، بنعمة الرب، ملكة هولندا، وأميرة أوراجن-
ناسو، الخ ... 

القانون!  هذا  يسمعون  أو  يرون  الذين  أولئك  كل  إلى  حتيًة 
ليكن معلوًما: 

حيثما نعتبر أن احلاجة قائمٌة إلى حكٍم خاصٍّ بشأن التحقيق 
أمٍر معنٍي جتاه  بها احلكومة في  التي تتصرف  الطريقة  في 
اخلصوص  هذا  في  املرغوب  من  وأنه  األفراد،  املواطنني 
تعديل  وفي  الوطني  املظالم  أمني  مكتب  إنشاء  في  الشروع 

بعض القوانني، 

الدولة، وبالتشاور  إلى مجلس  لذلك، وبعد االستماع  فإننا، 
نقّره  الذي  النحو  على  نقّر ونرّسم  التشريعية،  مع اجلمعية 

ونرّسمه هنا: 

التعريفات 

املادة )1( 

في هذا القانون: 

املشار  الوطني  املظالم  أمني  املظالم:  أمني  يعني  أ- 
إليه في املادة )2( أدناه. 

أو  العمومي،  املوظف  العمومي:  املوظف  يعني  ب- 
املوظف  الشخص  أو  السابق،  العمومي  املوظف 
من قبل سلطة إدارية مبوجب عقد توظيف ينّظمه 
القانون املدني، أو الشخص الذي كان موظًفا في 
السابق على هذه الشاكلة، أو مجنًَّدا سواٌء قبل أو 
اإلجبارية،  العسكرية  اخلدمة  فترة  انقضاء  بعد 
في  عملوا  أو  يعملون  آخرين  أشخاص  وأي 

السابق حتت مسؤولية سلطة إدارية. 

املادة )1/أ( 

يسري هذا القانون على األعمال التي تؤّديها السلطات   -1
اإلدارية التالية: 

وزراؤنا:  أ- 

السلطات اإلدارية التابعة للمقاطعات، والبلديات،  ب- 
تخضع  التي  التعاون  ومناطق  املياه  ومجالس 
احملدَّد  املشتركة  التنظيمات  بشأن  للقانون 

مبقتضى املادة )1/ب( أدناه. 

لة مبوجب أو مبا يتوافق  السلطات اإلدارية املخوَّ ج- 
ومبا  بالشرطة،  تتعلق  مبهاّم  قانوني  نص  مع 

يخّص أداء هذه املهام. 

السلطات اإلدارية التابعة للمقاطعات، والبلديات،  د- 
يتعلق  فيما  التعاون  ومناطق  املياه  ومجالس 
باألعمال التي يؤديها املوظفون املكلفون بإجراء 

التحقيق الذين توظفهم هذه اجلهات. 

السلطات اإلدارية األخرى، ما لم َيْجِر استثناؤها  ه�- 
مبوجب أمٍر صادٍر عن مجلس امللكة اخلاص. 

االنقضاء.   -2

يسري  ال  أعاله،   )1( الفقرة  في  ورد  مما  الرغم  على   -3
املعاملة  هيئة  تؤّديها  التي  األعمال  على  القانون  هذا 
بشأن  القانون  إليه  يشير  الذي  النحو  على  املتساوية، 

املعاملة املتساوية. 

يعتبر العمل الذي يؤديه املوظف العمومي أثناء ممارسة   -4
مهامه عمالً من أعمال السلطة اإلدارية التي يعمل حتت 

مسؤوليتها. 

املادة )1/ب( 

للمقاطعات،  التابعة  اإلدارية  السلطات  تعيني  يجري   -1
التي  التعاون  ومناطق  املياه  ومجالس  والبلديات، 

هولندا
القانون بشأن أمني املظالم الوطني )1981(
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تخضع للقانون بشأن التنظيمات املشتركة التي يسري 
عليها هذا القانون مبوجب قراٍر وزاري. 

يتم منح التعيني على النحو املشار إليه في الفقرة )1(   -2
بناًء على طلب  لنا  التابع  الداخلية  أعاله من قبل وزير 
السلطة التنفيذية في املقاطعة أو البلدية أو مجلس املياه 
املقاطعات  تعيني  ويجري  املعنية.  التعاون  منطقة  أو 
أو  طلبها  على  بناًء  متزامنٍة  بصورة  املياه  مجالس  أو 

بالنيابة عنها. 

ُيَقدَّم طلب التعيني لوزير الداخلية التابع لنا قبل اليوم   -3
األول من شهر متوز/يوليو في السنة التي تسبق تلك 
التي يدخل فيها التعيني حيز النفاذ والسريان. ويؤّكد 

وزيرنا استالم هذا الطلب على الفور. 

من  األول  اليوم  في  لة  املؤهَّ اإلدارية  السلطات  ُتَعنيَّ   -4
شهر كانون األول/يناير من السنة املعنية. ومع ذلك، 
يدخل  أن  يطلب  أن  لنا  التابع  الداخلية  لوزير  يجوز 
كانت  إذا  آخر  تاريخ  من  اعتباًرا  النفاذ  حيز  التعيني 
في  التعيني  طلب  وُينشر  لذلك.  موجبٌة  أسباٌب  هناك 

اجلريدة الرسمية. 

في  متديده  ويتم  سنوات.  أربع  لفترة  التعيني  يسري   -5
التنفيذية  السلطة  تطلب  لم  ما  سنتني،  لفترة  مرٍة  كل 
في املقاطعة أو البلدية أو منطقة التعاون )التي تخضع 
املياه  مجلس  أو  املشتركة(  التنظيمات  بشأن  للقانون 
كانون  شهر  من  األول  اليوم  قبل  الداخلية،  وزير  من 
يسري  التي  تلك  تسبق  التي  السنة  من  الثاني/يناير 
على  وزيرنا  ويؤكد  التعيني.  وْقف  التمديد،  ذلك  فيها 
الفور استالم هذا الطلب. وُيعلن وزير الداخلية التابع 

لنا عن التعيني في اجلريدة الرسمية. 

املادة )1/ج( 

اإلدارية  السلطة  لها  تتبع  التي  القانونية  اجلهة  تؤدي   -1
املعينة مبوجب املادة )1/ب( أعاله دفعًة، يحدد قيمتها 
التكاليف  تغطية  أجل  من  لنا،  التابع  الداخلية  وزير 
املترتبة على توفير خدمات أمني املظالم الوطني للسلطة 

املعنية. 

ُتَعّد قواعد أخرى من خالل أو مبا يتوافق مع أمٍر صادٍر   -2
عن مجلس امللكة اخلاص بشأن: 

حساب الدفعة التي يجب أداؤها.  أ- 

الطريقة التي يجب أداء الدفعة بها.  ب- 

التاريخ الذي يجب أداء الدفعة فيه.  ج- 

املادة )2( 

ُيعنيَّ أمني مظالم وطني.   -1

املظالم.  أمني  تعيني  البرملان  في  النواب  مجلس  يتولى   -2
في  التعيني،  هذا  إقرار  عند  النواب،  مجلس  ويأخذ 
االعتبار، وعلى النحو الذي يراه مناسبًا، التوصيَة التي 
نائُب رئيس  يتخذها، بعد إجراء املشاورات املشتركة، 
مجلس الدولة، ورئيس احملكمة العليا ورئيس محكمة 
التدقيق في هولندا، والتي تتضّمن أسماء ما ال يقل عن 

ثالثة أشخاص. 

ميتّد التعيني لفترة تصل إلى سّت سنوات.   -3

املظالم  أمني  تعيني  إعادة  في  النواب  مجلس  رغب  إذا   -4
احلالي، فيجوز له أن يستبعد اجلملة الثانية من الفقرة 

)2( أعاله. 

النواب  ملجلس  بالنسبة  املستحيل  من  أنه  ثبت  إذا   -5
تعيني أمني مظالم جديد ضمن الوقت احملدد، يصادق 
أمني  منصب  في  شخٍص  تعيني  على  النواب  مجلس 
املظالم بصفٍة مؤقتة. وتسري ]في هذا الشأن[ أحكام 
الفقرات )5( إلى )7( من املادة )10( مع ما يلزم من 

التعديل املقتضى حسب األحوال. 

املادة )3( 

ُينهي مجلس النواب تعيني أمني املظالم عند بداية الشهر   -1
اخلامسة  سّن  فيه  يبلغ  الذي  ذلك  يتلو  الذي  األول 

والستني. 

كما ينهي مجلس النواب تعيني أمني املظالم:   -2

بناًء على طلبه.  أ- 

إذا كان غير قادٍر بصفٍة دائمٍة على تنفيذ مهامه  ب- 
بسبب املرض أو اإلعاقة. 

القانون  هذا  يصّرح  وظيفًة  أو  منصبًا  قبل  إذا  ج- 
بأنها ال تتوافق مع منصب أمني املظالم. 

إذا فقد املواَطنة الهولندية.  د- 

مبوجب  حريته  من  ُحرم  أو  بجرمية،  أُدين  إذا  ه�- 
حكم محكمٍة نهائٍي وقطعي. 

إذا ُوضع حتت أمر وصاية، أو أُعلن عن إفالسه،  و- 
أو  ديونه،  جدولة  إلعادة  ترتيٍب  على  وافق  أو 
أو ُسجن بسبب  إنذاًرا نهائيًا لسداد ديونه  ُمنح 
نهائٍي  محكمة  حكم  مبوجب  الدين  سداد  عدم 

وقطعي. 
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إذا كان، وفق ما يراه مجلس النواب في البرملان،  ز- 
الثقة املوضوعة فيه نتيجًة ألعماله أو  قد قّوض 

أوجه التقصير التي صدرت عنه. 

املادة )4( 

يوِقف مجلس النواب أمني املظالم عن عمله إذا:   -1

ُوضع رهن االحتجاز.  إ- 

حكم  مبوجب  حريته  من  ُحرم  أو  بجرمية  أُدين  ب- 
محكمة لم يصبح بعُد نهائيًا أو قطعيًا. 

إذا ُوضع حتت أمر وصاية، أو أُعلن عن إفالسه،  ج- 
أو وافق على ترتيب إلعادة جدولة ديونه، أو ُمنح 
أو ُسجن بسبب عدم  إنذاًرا نهائيًا لسداد ديونه 
سداد الدين مبوجب حكم محكمة لم يصبح بعُد 

نهائيًا أو قطعيًا.

يجوز ملجلس النواب أن يوٍقف أمني املظالم عن عمله إذا   -2
ُيجرى بخصوص  برملانيٍّ  خضع الستجواٍب قضائيٍّ 
جرمية، أو إذا ثار اشتباٌه قويٌّ بوجود وقائع أو ظروف 
قد تؤدي إلى عزله، بخالف تلك التي تشير إليها الفقرة 

)2/ب( من املادة )3( أعاله. 

في احلالة املشار إليها الفقرة )2( من هذه املادة، ينتهي   -3
الوقف عن العمل بعد ثالثة أشهر. ولكن يجوز ملجلس 
ثالثة  إلى  تصل  لفترات  الوقف  هذا  ميّدد  أن  النواب 

أشهر في كل مرة. 

انتفاء  مبجرد  العمل  عن  الوقف  النواب  مجلس  يرفع   -4
األسباب إلى تدعو إليه من الوجود. 

يجوز ملجلس النواب أن يطلب، عند وْقف أمني املظالم   -5
راتبه،  من  جزًءا  أو  راتب،  أي  يتلّقى  ال  أن  عمله،  عن 

خالل فترة وقفه عن العمل. 

من  العزل  بخالف  بأمٍر  العمل  عن  الوقف  انتهى  إذا   -6
دفع  يتم  بأن  يقّرر  أن  النواب  ملجلس  يجوز  املنصب، 

الراتب بكامله أو جزٍء محدٍد منه ألمني املظالم. 

املادة )5( 

ال يجوز ألمني املظالم:   -1

أن ينتسب لعضوية هيئٍة عامٍة جتري االنتخابات  أ- 
فيها بصورة ينص عليها القانون. 

أو  راتبًا  مبوجبه  يتلقى  عاًما  منصبًا  يشغل  أن  ب- 
مكافأًة محددة. 

حكومية  استشارية  هيئة  لعضوية  ينتسب  أن  ج- 
دائمة. 

أن يعمل بصفة محاٍم أو وكيل أو كاتب عدل.  د- 

ال يجوز ألمني املظالم أن يتولى أي منصٍب ال يتوافق   -2
مع  أو  به  املنوطة  الرسمية  للمهاّم  املناسب  األداء  مع 

حياده أو استقالله أو مع الثقة العامة املوضوعة فيه. 

املادة )6( 

العامة  التقاعدية  املخصصات  بشأن  القانون  أحكام  تسري 
أمني  على  سياسية(  مناصب  يشغلون  الذي  )األشخاص 
من  عضًوا  بصفته  مبوجبها  ُيعاَمل  بصورٍة  وذلك  املظالم، 
أعضاء مجلس النواب في البرملان، على أن تتم تسوية دخله 

مبقتضى أحكام املادة )9( من القانون املذكور. 

املادة )7( 

اخلاص  امللكة  مجلس  عن  صادٍر  أمٍر  مبوجب  نحن  نحدِّد 
املستحقات في حالة مرض أمني املظالم، واحلقوق والواجبات 
قانون  يكن  لم  طاملا  القانوني،  بوضعه  تتعلق  التي  األخرى 

تشريعي ينص عليها. 

املادة )8( 

يؤكد  أو  القسم  املظالم  أمني  يؤدي  منصبه،  يتولّى  أن  قبل 
تأكيًدا مغلًَّظا بحضور رئيس مجلس النواب في البرملان: 

على أنه لم يعط أو َيِعد أي شيء حتت أية ذريعة  أ- 
كانت لصالح أي شخص، سواٌء بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة أو سواٌء كان ذلك باسمه أو باسم 
تعيينه،  على  احلصول  أجل  من  آخر،  شخص 
وعٍد  أي  أو  هديٍة  أية  يقبل  لن  أو  يقبل  لم  وأنه 
غير  أو  مباشرة  بصورة  سواء  شخص،  أي  من 
أو ميتنع عن فعل أي شيء  مباشرة، لكي يفعل 

في ممارسة مهام منصبه. 

على أن يراعي الدستور على نحو دؤوب.  ب- 

املادة )9( 

عند  النواب  مجلس  يعنيِّ  املظالم،  أمني  طلب  على  بناًء   -1
الضرورة شخًصا واحًدا أو أكثر في منصب نائب أمني 
املظالم. ولهذه الغاية، ُيِعّد أمني املظالم توصيًة تتضمن 

أسماء ما ال يقل عن ثالثة أشخاص. 
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يتم تعيني أي نائٍب ألمني املظالم على مدى الفترة التي   -2
على  وبناًء  خاللها.  تعيينه  املظالم  أمني  مكتب  يطلب 
أن  النواب  ملجلس  يجوز  اجلديد،  املظالم  أمني  توصية 
عن  تزيد  ال  لفترٍة  املظالم  أمني  نائب  والية  فترة  ميدِّد 

ستة أشهر. 

أمني  نائب  تعيني  إعادة  في  النواب  مجلس  رغب  إذا   -3
الثانية من  إنفاذ اجلملة  أن يشترط  له  املظالم، فيجوز 

الفقرة )1( أعاله. 

تسري املواد )3( إلى )8(، و)18( إلى )24( والفقرة   -4
)5( من املادة )27( مع ما يلزم من التعديل املقتضى 

حسب األحوال على نائب أمني املظالم. 

يحدد أمني املظالم النشاطات التي يتوالها نائبه.   -5

ممارسة  تتم  بأن  يشترط  أن  املظالم  ألمني  يجوز   -6
و)26(،   ،)25( املواد  في  إليها  املشار  الصالحيات 
املادة )27(، والفقرة )3( من  والفقرات )1 - 4( من 
ويجوز  كذلك.  املظالم  أمني  نائب  قبل  من   )28( املادة 
التوجيهات الالزمة ملمارسة تلك  ُيِعّد  أن  ألمني املظالم 

الصالحيات. 

املادة )10( 

ُيِعّد أمني املظالم الترتيبات الضرورية الستبداله بنائبه،   -1
وذلك في حال عدم كونه قادًرا بصفة مؤقتة على أداء 

مهامه. 

إذا لم يكن أي نائب ألمني املظالم حاضًرا أو موجوًدا،   -2
يقّرر مجلس النواب تعيني بديٍل له على وجه السرعة. 
بعد  مباشرًة  االستبدال  ينقضي  احلاالت،  هذه  وفي 
امتالك أمني املظالم القدرة على استئناف مهامه، أو إذا 
كان قد جرى وْقف أمني املظالم عن عمله، فعند رْفع هذا 

الوقف. 

إذا ُتوفِّي أمني املظالم أو ُعزل من منصبه مبوجب أحكام   -3
املادة )3( أعاله، يبقى نواب أمني املظالم في مناصبهم، 
على الرغم من أحكام اجلملة األولى في الفقرة )2( من 
أمني  فيه  يتولى  الذي  التاريخ  حتى  أعاله،   )9( املادة 
من  العزل  أو  الوفاة  حالة  وفي  مهامه.  للمظالم  جديد 
أن  السرعة  وجه  على  النواب  مجلس  يقرر  املنصب، 

يشغل نائب أمني املظالم هذا املنصب بصفة مؤقتة. 

أو  املظالم حاضًرا  أمني  نائٍب من نواب  أي  لم يكن  إذا   -4
موجوًدا، يقّرر مجلس النواب بأن يتولى بديٌل له شغل 

منصب أمني املظالم بصفة مؤقتة على وجه السرعة. 

ينقضي االستبدال بصورة تلقائية عندما يتولى أمني   -5
جديد للمظالم مهامه. 

ال تسري أحكام اجلملة الثانية في الفقرة )2( والفقرتني   -6
)3( و)4( من املادة )2(، والفقرة )1( من املادة )3(، 
الشخص  على  القانون  هذا  من  و)9(   )6( واملادتني 
ألحكام  وفًقا  املظالم  أمني  يستبدل  أو  عن  ينوب  الذي 

الفقرات )2( حتى )4( من هذه املادة.

إذا كان الشخص الذي ينوب عن أمني املظالم أو يستبدله   -7
على الوجه املشار إليه الفقرة )6( أعاله يشغل أو على 
إليه  تشير  مما  عضويًة  أو  منصبًا  يشغل  أن  َوَشك 
املادة )5( أعاله، يجري وقف  الفقرة )1/ب وج( من 
ذلك املنصب أو العضوية بصورة تلقائية خالل الفترة 

التي يتولى فيها اإلنابة أو االستبدال. 

املادة )11( 

يتم توفير مكتب ألمني املظالم.   -1

يتم تعيني موظفي املكتب، وترقيتهم ووقفهم عن العمل   -2
وعزلهم من قبلنا بناًء على توصية أمني املظالم. 

أعضاء  تعيني  فيها  يجوز  التي  احلاالت  نحن  نقرر   -3
قبل  من  وعزلهم  العمل  عن  ووقفهم  وترقيتهم  املكتب 

أمني املظالم. 

التحقيق 

املادة )12( 

ألي شخص احلق في أن يطلب إلى أمني املظالم بصورة   -1
خطيٍة أن يحقق في الطريقة التي تصّرفت فيها السلطة 
اإلدارية جتاه شخص طبيعي أو هيئة معنوية في أمر 
املعني.  الفعل  على  سنة  من  أكثر  ميِض  لم  ما  معني، 
قضائية  حكمية  هيئة  نظر  إلى  املعني  الفعل  ُرفع  وإذا 
أو أُحيل إلى نظر هيئة أخرى مبوجب حكم من أحكام 
التاريخ  من  واحدة  سنة  غضون  في  اإلداري  القانون 
الذي وقع فيه، تنقضي مدة السنة الواحدة بعد التاريخ 
الذي تصِدر فيه احملكمة حكًما ال يخضع الستئناف، أو 

بعد انتهاء اإلجراءات بطريقة أخرى. 

أعاله،   )1( الفقرة  في  إليه  املشار  االلتماس  رفع  قبل   -2
يقدم امللتِمس شكوى بشأن الفعل إلى السلطة اإلدارية 
بصورة  منه  ذلك  ع  توقُّ باإلمكان  يكن  لم  ما  املعنية، 
الشكوى خالل فترة سنة واحدة  ُقدِّمت  معقولة. وإذا 
بعد وقوع الفعل، تنقضي املدة املشار إليها في الفقرة 
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)1( أعاله بعد سنة واحدة من إخطار السلطة اإلدارية 
بنتائج التحقيق. 

يجب أن يشتمل االلتماس على:   -3

اسم امللتمس وعنوانه.  أ- 

املعني واسم  للفعل  بيان واضح بقدر املستطاع  ب- 
أفعاله  بشأن  الشكوى  ُقدِّمت  الذي  الشخص 

واسم الشخص الذي وقع الفعل املذكور بحقه. 

التظلمات املتعلقة بالفعل.  ج- 

الطريقة التي ُرفعت بها الشكوى ونتائج التحقيق  د- 
في  الصلة  ذات  اإلدارية  السلطة  أجرته  الذي 

الشكوى، إذا كان ذلك ممكنًا. 

اإلجراء  وكان  أجنبية  بلغة  مكتوًبا  االلتماس  كان  إذا   -4
ألمني  فيجوز  الترجمة،  يستلزم  بالشكوى  املرتبط 
الشكوى،  مع  التعامل  عن  اإلحجام  يقرر  أن  املظالم 
شريطة أن يكون امللتمس قد حصل على فرصٍة متّكنه 
من تقدمي ترجمة لاللتماس ضمن فترة يحّددها أمني 

املظالم. 

ما لم َتْسِر أحكام املادة )16( أدناه، يحق ألمني املظالم،   -5
وما لم تسر أحكام املادة )14( أدناه، وله كذلك أن مينح 
االلتماس على الوجه املشار إليه في الفقرة )1( أعاله. 

املادة )13( 

آخر  تشريعيٍّ  انتصافيٍّ  إجراٍء  بتوفر  املظالم  أمني  اعتقد  إذا 
أمام امللتمس وفًقا للقانون اإلداري املتعلق بالفعل املشُكّو منه 
في االلتماس، يحيل أمني املظالم امللتمس إلى السلطة املعنية 
على الفور ويرفع االلتماس إلى هذه السلطة بعد تدوين تاريخ 
اإلجراء  هذا  حتكم  التي  القواعد  ولغايات  عليها.  استالمها 
االنتصافي، يتم اعتبار أن االلتماس قد استوفى أحكام تلك 
القواعد التي تنظم الطريقة التي يتوجب بها رفع االلتماس. 
وفضالً عن ذلك، يعتبر تاريخ استالم االلتماس من قبل أمني 
املظالم مبثابة التاريخ الذي تتم فيه مباشرة اإلجراءات أمام 
املذكورة  الهيئة  وتتيح  القواعد.  تلك  إليها  تشير  التي  الهيئة 
ملقدِّم االلتماس ثالثني يوًما )من تاريخ اإلخطار( لكي يعّزز 
االلتماس أو يعّدله مبا يتفق مع القواعد ذات الصلة ويسّدد 

الرسوم على الوجه الذي يستدعيه سماع القضية. 

املادة )14( 

ال ُيلَزم أمني املظالم مبباشرة التحقيق أو االستمرار فيه على 
الوجه الذي تشير إليه الفقرة )1( من املادة )12( أعاله، في 

حال: 

كان  أو  جًدا  متأخر  وقت  في  االلتماس  رفع  مت  أ- 
 )12( املادة  توردها  التي  الشروط  يستوفي  ال 

أعاله. 

كان من الظاهر أن االلتماس ال يستند إلى أسٍس  ب- 
تعززه. 

الفعل  أو مدى خطورة  امللتمس  لم تكن مصلحة  ج- 
باديًة بصورة كافية. 

الفعل  مّسه  الذي  الشخص  هو  امللتمس  يكن  لم  د- 
املعني. 

موضع  الفعل  بذات  املتعلق  االلتماس  كان  ه�- 
متلك  برملانية  جلنة  أو  نفسه،  املظالم  أمني  نظر 
للتعامل مع االلتماسات، والتي يعنيَّ  الصالحية 
أعضاؤها من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب 
مشتركة،  جلسة  في  التشريعية  اجلمعية   – أو 
أو ظرف جديد  تظهر حقيقة جديدة  لم  – ما  أو 
قد يبرر اخلروج بتقييم مختلف للفعل املذكور – 
نفسه  املظالم  أمني  قبل  من  معه  التعامل  وجرى 
أو قامت اللجنة البرملانية املعنية بعرض نتائجها 
بشأن االلتماس على مجلس الشيوخ أو مجلس 
التشريعية  اجلمعية  على  أو  البرملان  في  النواب 

في جلسة مشتركة. 

بذات  املتعلق  االلتماس  مع  التعامل  يجري  كان  و- 
الفعل أو جرى التعامل معه من قبل هيئة مستقلة 
نص  مبوجب  الشكاوى  في  بالنظر  مختصة 

تشريعي خاص بالشكاوى. 

مبقتضى  متوفًرا  قانوني  انتصافي  إجراء  كان  ز- 
َيْجِر  لم  ولكن  للملتمس،  اإلداري  القانون 

توظيفه. 

قضائية  حكمية  هيئة  قبل  من  حكم  إصدار  مت  ح- 
أحكام  من  حكم  عليها  ينص  التي  تلك  بخالف 

القانون اإلداري. 

الفقرة  عليها  تنص  التي  الشروط  ُتستوفى  لم  ط- 
)2( من املادة )12(، ما لم يكن باإلمكان التوقُّع 
بصورة معقولة بأنه يتعني على امللتمس انتظار 
السلطة  قبل  من  الشكوى  في  النظر  نتيجة 

اإلدارية. 

إذا كانت القضية قائمًة أمام هيئة حكمية قضائية  ي- 
إدارية،  سلطة  عن  صادر  بفعل  تتعلق  بحيث 
وثيًقا  ارتباًطا  عنها  الصادر  الفعل  يرتبط  والتي 
القضية  هذه  كانت  إذا  أو  االلتماس،  مبوضوع 
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من  حكم  مبوجب  أخرى  هيئة  أية  أمام  قائمًة 
أحكام القانون اإلداري. 

ارتباًطا  يرتبط  بفعل  يتعلق  االلتماس  كان  إذا  ك- 
وثيًقا مبسألة تتعلق ترتبط بها اإلجراءات القائمة 
أمام محكمة أو هيئة حكمية أخرى غير تلك التي 

ينص عليها حكم من أحكام القانون اإلداري. 

املادة )15( 

ما لم تسر أحكام املادة )16( أدناه، ألمني املظالم أن يباشر 
التحقيق بناًء على مبادرته اخلاصة في الطريقة التي تصرفت 

بها سلطة إدارية في أمر معني. 

املادة )16( 

الذي  الوجه  على  التحقيق  يباشر  أن  املظالم  ألمني  يجوز  ال 
تشير إليه الفقرة )1( من املادة )12( أو املادة )15(: 

للحكومة،  العامة  بالسياسة  تتصل  أمور  بشأن  أ- 
القوانني  إنفاذ  بشأن  العامة  السياسة  فيها  مبا 
أو السياسة العامة التي تطبقها السلطة اإلدارية 

املعنية. 

بشأن األنظمة امللِزمة في عمومها.  ب- 

إذا كان اإلجراء االنتصافي متوفًرا مبوجب أحكام  ج- 
لم  ما  املعني،  الفعل  اإلداري بخصوص  القانون 
تسر أحكام املادة )12/6( من القانون اإلداري 
من  اإلجراءات  مباشرة  متت  حال  في  أو  العام، 

أجل احلصول على االنتصاف. 

إذا متت مباشرة اإلجراءات املتعلقة بالفعل املعني  د- 
أمام هيئة قضائية بخالف تلك التي يقّررها حكم 
من أحكام القانون اإلداري، أو إذا ُرفع استئناف 

بشأن حكم صادر في هذه اإلجراءات. 

إذا صدر حكم من قبل هيئة قضائية بخصوص  ه�- 
القانون  أحكام  من  حكم  مبوجب  املعني  الفعل 

اإلداري. 

من  وغيرها  بالضرائب  املتصلة  األمور  في  و- 
إجراًء  يقرر  اإلداري  القانون  كان  إذا  الرسوم 

انتصافيًا بخصوص الفعل املعني. 

بشأن األفعال التي تخضع الختصاص احملاكم.  ز- 

املادة )17( 

أجل  من  االلتماس  منح  عدم  املظالم  أمني  قرر  إذا   -1
بناًء  التحقيق  مواصلة  عدم  أو  التحقيق  في  املباشرة 
املادة  أو   )14( املادة  في  إليها  املشار  األسباب  على 
)16(، فعليه إبالغ امللتمس على وجه السرعة بصورة 
خطية، مع إبداء أسبابه. وفي حال لم يواصل التحقيق، 
كان  وحيثما  اإلدارية،  السلطة  إبالغ  كذلك  فعليه 
أحكام  مراعاة  ومع  املعني.  العمومي  املوظف  مناسبًا، 
الفقرة )3( أدناه، يأخذ أمني املظالم في االعتبار اجلملة 
األخيرة في الفقرة )4( من املادة )19( من هذا القانون 
واملادة )10( من القانون بشأن )إّطالع العموم( على 

املعلومات احلكومية. 

إذا قرر أمني املظالم، مبا يتفق مع أحكام املادة )1/14(   -2
عدم  أو  التحقيق  في  الشروع  عن  اإلحجام  أعاله، 
امللتمس  إبالغ  فعليه  التحقيق،  إجراء  في  االستمرار 
بإمكانية إخطار السلطة اإلدارية أو الوكالة أو الدائرة 
أو  الهيئة،  تلك  مسؤولية  حتت  تعمل  التي  الشرطة  أو 
بالطريقة  املتعلقة  بشكاواه  املعني،  العمومي  املوظف 
التي تصرفت بها تلك الهيئة أو ذلك املوظف العمومي، 
مع إعطاء تلك الهيئة أو ذلك املوظف العمومي الفرصة 

لشرح وجهة نظره. 

يوافق أمني املظالم على الطلب الذي يقدمه أي شخص   -3
للحصول على نسخة أو نبذة عن البيان اخلطي املشار 
القانون  أحكام  وتسري  أعاله.   )1( الفقرة  في  إليه 
الصادرة  واألحكام  املدنية  الدعاوى  )رسوم(  بشأن 
الوضع  يقتضيه  الذي  التعديل  من  يلزم  مع  مبوجبه، 
أو  النسخة  تلك  كانت  إذا  ما  القرار بشأن  القائم، على 

النبذة ُتعطى برسم أو باملجان. 

املادة )18( 

والشخص  اإلدارية،  السلطة  املظالم  أمني  يعطي   -1
إليها  املشار  احلالة  وفي  املعني،  الفعل  عن  املسؤول 
في الفقرة )1( من املادة )12( أعاله، مقدِّم االلتماس، 
الفرصة لشرح وجهة نظره بصورة خطية أو شفوية، 
وبناًء على تقدير أمني املظالم، بحضور بعضهم البعض 

أو بخالفه. 

قبل  من  مساعدتهم  أو  املعنية  األطراف  متثيل  يجوز   -2
بعض  سماع  رفض  املظالم  ألمني  ويجوز  محاٍم. 
األشخاص، بصفتهم ممثلني، مّمن يتخذون من تقدمي 
ليسوا  أنهم  مع  لهم،  صنعًة  القانونية  االستشارات 

مبحامني أو وكالء خصومة. 
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املادة )19( 

الفعل  املسؤول عن  اإلدارية، والشخص  السلطة  تقدم   -1
املظالم  ألمني  االلتماس  ومقدم  والشهود  املعني، 
املعلومات التي يحتاجها لغايات التحقيق الذي يجريه، 
ذلك.  إليهم  ُطلب  إذا  أمامه  شخصيًا  املثول  وعليهم 
رسمية،  هيئة  أية  على  ذاتها  االلتزامات  هذه  وتسري 
أي  تقرر  نفسها  الهيئة  هذه  أن  االعتبار  في  األخذ  مع 
لم  ما  االلتزامات،  تلك  ينفذ  واحد من أعضائها سوف 
لذلك. ويجوز  أكثر  أو  املظالم عضًوا واحًدا  أمني  يعني 

أن يتلقى هؤالء األشخاص املساعدة من محاٍم. 

ال يسري االلتزام باملثول أمام أمني املظالم على وزرائنا.   -2
وإذا لم ميثل الوزير بصورة شخصية، فعليه أن يعني 

من يقوم مقامه. 

يجوز ألمني املظالم أن يحصل على املعلومات املتعلقة   -3
أو  الوزير  مسؤولية  حتت  ينفذها  التي  بالسياسة 
فقط  املعنيون  العموميون  املوظفون  اإلدارية  السلطة 

من خالل الوزير أو السلطة اإلدارية املعنية. 

حضورهم  ُيشترط  التي  األشخاص  إعفاء  يجوز   -4
مبقتضى أحكام الفقرة )1( أعاله من اإلدالء باملعلومات 
على اعتبار أن واجبًا باحملافظة على السرية يقع عليهم 
بحكم منصبهم أو مهنتهم، ولكن ذلك ال يتعدى األمور 
ويجوز  الصفة.  بتلك  لهم  عنها  اإلفصاح  جرى  التي 
للموظفني العموميني رفض إعطاء املعلومات على أساس 
القانون  يفرضه  الذي  السرية  على  احملافظة  واجب 
بشأن موظفي احلكومة املركزية وهيئات احلكم احمللية 
 1931 لسنة  العسكريني  املوظفني  بشأن  القانون  أو 
تقدمي  كان  إذا  وذلك   ،1993 لسنة  الشرطة  قانون  أو 
تشريعي  حكم  أي  مع  يتعارض  املطلوبة  املعلومات 
آخر يتعلق بالسرية أو مبصالح الدولة. ويجوز ألمني 
على  احلصول  يتعني  التي  الهيئة  من  يطلب  أن  املظالم 
املعلومات من خاللها ومبا يتفق مع أحكام الفقرة )3( 
أعاله أن تقدم تأكيًدا خطيًا من أجل تعزيز أي ادعاٍء بأن 
شخًصا ما يستحق اإلعفاء املذكور. ويجوز للهيئة أن 
تقرر التنازل عن واجب السرية بخصوص املعلومات 
التي تقدَّم ألمني املظالم بشرط أن تبقى هذه املعلومات 

طي السر والكتمان. 

يجوز متثيل الهيئة التي يتم احلصول على املعلومات من   -5
خاللها عند إجراء املقابالت مع املوظفني العموميني. 

املادة )20( 

وله  للخبراء.  بنشاطات محددة  يعهد  أن  املظالم  ألمني   -1
املساعدة من اخلبراء واملفسرين  كذلك احلصول على 

من أجل إحراز التقدم في حتقيقاته. ويلتزم األشخاص 
الذين يجري استدعاؤهم كخبراء أو مفسرين باملثول 

أمام أمني املظالم وتقدمي خدماتهم له. 

 )19( املادة  من  و5(  و4   ،3( الفقرات  أحكام  تسري   -2
الذي  اخلبراء  التعديل،على  من  يلزم  ما  مع  أعاله، 

يعملون كموظفني عموميني في ذات الوقت. 

يقع على اخلبراء واملفسرين واجب السرية بخصوص   -3
األمور التي تبلغ علمهم في سياق املهام التي يؤدونها. 

املادة )21( 

املادتني  أحكام  مبقتضى  باملثول  اإلخطارات  ُترَسل   -1
)19( و)20( أعاله بالبريد املسجل. 

يجوز ألمني املظالم أن يأمر بإحضار األشخاص الذين   -2
إخطار  إرسال  من  الرغم  على  املثول،  عن  يتخلّفون 
من  الشرطة  قبل  من  أمامه  إليهم،  باحلضور  رسمي 

أجل الوفاء بااللتزامات الواقعة عليهم. 

املادة )22( 

يجوز ألمني املظالم أن يأمر بأن ال يتم سماع الشهود   -1
وأال يؤدي املفسرون مهام حتى يؤدوا القسم أو يقدموا 

تأكيًدا مغلًظا. 

يقدمون  أو  اليمني،  هؤالء  يؤدي  احلاالت،  هذه  في   -2
جرى  وإذا  املظالم.  أمني  بحضور  املغلظ،  التأكيد 
التعهد  فعليهم  شهوًدا،  بصفتهم  إليهم  االستماع 
ويتعهد  احلقيقة.  غير  شيء  وال  كاملًة  احلقيقة  ببيان 

املفسرون بأداء مهامهم على وجه الدقة. 

بتنفيذ مهمتهم بحيادية، وضمن أقصى  ُيلَزم اخلبراء   -3
قدراتهم. 

املادة )23( 

لهذا  وفًقا  للمثول  ُيستَدَعْون  الذي  األشخاص  يتلقى   -1
القانون، وبناًء على طلبهم، دفعًة عن مصاريف سفرهم 
صناديق  من  عملهم  ساعات  خسارة  لقاء  وإقامتهم 
)رسوم(  بشأن  القانون  أحكام  مع  يتفق  مبا  الدولة 

الدعاوى املدنية واألحكام الصادرة مبوجبه. 

ال يحصل األشخاص املشار إليهم في الفقرة )1( أعاله   -2
أمر  ينص  لم  ما  عموميني،  كموظفني  يعملون  والذين 
صادر من مجلس امللكة اخلاص على خالف ذلك، على 
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أية دفعة على الوجه الذي تشير إليه الفقرة )1( إذا مت 
استدعاؤهم للمثول بصفتهم موظفني عموميني. 

يقرر أمني املظالم املبلغ الذي يتوجب دفعه مبا يتفق مع   -3
أحكام هذه املادة. 

املادة )24( 

بناًء على طلٍب خطيٍّ من أمني املظالم، ُترَفع الوثائق أو   -1
نسخ الوثائق التي ُتستخدم في أداء مهام احلكومة في 
هذا  ]في  وتسري  التحقيق.  لغايات  إليه  املعني  األمر 
اخلصوص[ أحكام الفقرتني )3( و)4( من املادة )19( 

أعاله. 

الضروري  من  ذلك  أن  اعتبر  إذا  املظالم،  ألمني  يجوز   -2
ملصلحة التحقيق، أن يدخل إلى أي مكان دون احلصول 
على إذن، بخالف احملل الذي تنفذ فيه السلطة اإلدارية 
املسؤولية عن الفعل اخلاضع للتحقيق مهامها. ويجوز 

له دخول محلٍّ مبوافقة صاحبه فقط. 

يجوز لوزرائنا منع أمني املظالم من دخول أماكن معينة   -3
إذا كانوا يرون أن دخولها سوف يلحق األذى بسالمة 

الدولة. 

املادة )25( 

التي  النتائج  املظالم  أمني  يبلغ  التحقيق،  إغالق  قبل   -1
بصورة  املعنية  اإلدارية  السلطة  إلى  إليها  توّصل 
العمومي  املوظف  إلى  املالئمة،  احلاالت  وفي  خطية، 
وفي  للتحقيق،  عنه  الصادرة  األفعال  خضعت  الذي 
احلالة التي تشير إليها الفقرة )1( من املادة )12(، إلى 

مقدم االلتماس. 

يعطي أمني املظالم السلطة اإلدارية واملوظف العمومي   -2
التي خرج بها  النتائج  وامللتمس الفرصة للتعليق على 

خالل فترٍة يحددها هو. 

املادة )26( 

قد  اإلدارية  السلطة  كانت  إذا  ما  املظالم  أمني  يقرر   -1
للتحقيق  اخلاضع  األمر  في  مالئمة  بصورة  تصرفت 

أم ال. 

ذلك  إذا أصدرت هيئة حكمية قضائية حكًما، بخالف   -2
الذي ينص حكم من أحكام القانون اإلداري، بخصوص 
الفعل املتعلق بالتحقيق الذي يجريه أمني املظالم، يأخذ 
أمني املظالم في االعتبار األسس القانونية التي يستند 

إليها احلكم املذكور بكامله أو في جزٍء منه. 

املادة )27( 

حاملا ُيختتم التحقيق، ُيِعّد أمني املظالم تقريًرا يتضمن   -1
ومع  اّتخذه.  الذي  والقرار  إليها  توّصل  التي  النتائج 
املظالم[  ]أمني  يأخذ  أدناه،   )4( الفقرة  أحكام  مراعاة 
املادة  الفقرة )4( من  األخيرة في  االعتبار اجلملة  في 
)19( من هذا القانون وأحكام املادة )10( من القانون 

بشأن )إّطالع العموم( على املعلومات احلكومية. 

يرسل أمني املظالم تقريره إلى السلطة اإلدارية املعنية،   -2
وحيثما كان مناسبًا، إلى املوظف العمومي الذي جرى 
إجراء  مت  وإذا  عنه.  الصادرة  األفعال  في  التحقيق 
التحقيق استجابًة اللتماس بحسب ما تشير إليه املادة 
مقدم  إلى  تقريره  يبعث  أن  كذلك  فعليه  أعاله،   )12(

االلتماس. 

إبالغ  مناسبًا،  ذلك  اعتبر  ما  إذا  املظالم،  ألمني  يجوز   -3
الواجب  من  أن  يعتبر  تدابير  أية  بشأن  املعنية  اجلهة 

اتخاذها. 

الغاية  لهذه  طلبًا  يرفع  املظالم ألي شخص  أمني  يقدم   -4
الفقرة )1(  إليه في  التقرير املشار  أو نبذًة عن  نسخًة 
أعاله. وتسري أحكام القانون بشأن )رسوم( الدعاوى 
من  يلزم  ما  مع  مبوجبه،  الصادرة  واألحكام  العامة 
التعديل، على القرار بشأن ما إذا كانت تلك النسخة أو 
عن  نسخًة  يودع  كما  باملجان.  أو  برسٍم  ُتعطى  النبذة 

التقرير لغايات املعاينة العامة في مكان يحدده هو. 

في جميع احلاالت األخرى، يقع على أمني املظالم واجب   -5
السرية بخصوص األمور التي تبلغ علمه في أداء املهام 
املوكلة إليه، طاملا كانت طبيعة هذه األمور تقتضي هذه 

الضرورة. 

املادة )28( 

نشاطاته  حول  تقريًرا  سنٍة  كل  في  املظالم  أمني  يقدم   -1
أحكام  وتسري  وزرائنا.  وإلى  البرملان  مجلسْي  إلى 
على  العموم(  )إّطالع  بشأن  القانون  من   )10( املادة 
املعلومات احلكومية، مع ما يلزم من التعديل، مع األخذ 
يتم  بنوٍد  إضافة  املظالم  ألمني  يجوز  أنه  االعتبار  في 

إبالغها بسريٍة إلى أعضاء البرملان ووزرائنا. 

ينشر أمني املظالم التقرير ويعّممه على املأل.   -2

البرملان  مجلسْي  إبالغ  كذلك  املظالم  ألمني  يجوز   -3
بالنتائج التي توصل إليها والقرار الذي اتخذه مباشرًة 
بصورة  إبالغه  أن  اعتبر  حيثما  التحقيق،  إغالق  بعد 
هذه  املجلسنْي  أحد  طلب  حيثما  أو  ضرورًيا  مبّكرة 

املعلومات. 
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أحكام انتقالية وختامية 

املادة )29( 

القانون  ُترَفع املقترحات بشأن املراسيم الالزمة لتنفيذ هذا 
إلينا من قبل وزير الشؤون الداخلية التابع لنا. 

املادة )30( 

تؤديها  التي  األعمال  على   )12( املادة  أحكام  تسري  ال 
الهيئات التي يعينها قرار وزاري على الوجه الذي تشير إليه 
املذكور  القرار  فيه  يدخل  الذي  التاريخ  قبل  )1/ب(،  املادة 

حيز النفاذ والسريان. 

املادة )30/أ( 

حتى سنة واحدة بعد دخول األمر الصادر من مجلس امللكة 
إليه  تشير  الذي  الوجه  على  والسريان  النفاذ  حيز  اخلاص 
الفقرة )1/ه�( من املادة )1/أ( أعاله، أو عند انقضاء التعيني 
املشار إليه في املادة )1/ب(، يجوز رفع التماس بحسب ما 
فعل  بشأن  الوطني  املظالم  أمني  إلى   )12( املادة  إليه  تشير 

صادٍر عن السلطة اإلدارية املعنية، والذي وقع: 

االستثنائي  الوضع  املعنية  اإلدارية  السلطة  منح  قبل   -1
مبوجب األمر الصادر من مجلس امللكة اخلاص بحسب 

ما تشير إليه الفقرة )1/ه�( من املادة )1/أ( أعاله، 

على  املعنية  اإلدارية  السلطة  تعيني  انقضاء  قبل  أو   -2
الوجه الذي تشير إليه املادة )1/ب(. 

املادة )31( 

يجوز االستشهاد بهذا القانون باعتباره قانون أمني املظالم 
الوطني. 
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3 أيار / مايو 1974، بحسب تعديله املؤرخ في 5 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1974

1-  الواجبات

تقع على أمني املظالم مهّمة تعزيز موقف األفراد عندما   -1
دور  أداء  خالل  من  العامة  السلطات  مع  يتفاعلون 
ظل  في  العامة  السلطات  تلك  على  التشريعية  الرقابة 

الرقابة البرملانية التي ميارسها برملان الوالية. 

به  املنوطة  املهام  مع  يتوافق  مبا  املظالم  أمني  يعمل   -2
إلى  الشكاوى  توجيه  حالة  في  القانون  هذا  مبقتضى 
برملان الوالية أو جلنة االلتماسات، أو أي مصدر آخر 
أمور  تسوية  بأن  لالعتقاد  معقولًة  أسًسا  له  يوفر 
املواطنني من جانب السلطات في ظل الرقابة البرملانية 
كانت  أو  تتعارض  الوالية  برملان  ميارسها  التي 

تتعارض مع القانون أو كانت تفتقر إلى النجاعة. 

جلنة  أو  الوالية  برملان  إلى  هة  املوجَّ الشكاوى  حُتال   -3
الشكاوى إلى أمني املظالم. 

2-  احلق في رفع الشكاوى

شفهيًة  أو  خطيًة  شكوى  يقدِّم  أن  شخص  ألي  يجوز   -1
التحقيق في مظلمٍة، وهو ]أمني  املظالم بغية  أمني  إلى 
برملان  عن  بالنيابة  الشكاوى  هذه  يقبل  املظالم[ 

الوالية. 

هت رسالٌة مكتوبٌة من قبل شخٍص مسجوٍن  حيثما ُوجِّ  -2
أمني  إلى  حريته  على  لقيوٍد  ذلك  بخالف  يخضع  أو 
أمني  إلى  ها  فضِّ دون  الفور  على  حُتال  فهي  املظالم، 

املظالم. 

3-  القيود املفروضة على احلق في التحقيق

يقّرر أمني املظالم اإلحجام عن التحقيق:   -1

قانونٍي  أساٍس  أو  صالحيٍة  وجود  عدم  بسبب  أ- 
في القضية مبا ميّكن سلطة الوالية من التدخل. 

باإلجراءات  التحقيق  يرتبط  أن  يجوز  ال  ألنه  ب- 
قرار  أو ألنه ال جتوز مراجعة  القائمة  القانونية 
قضائي. ومع ذلك، ال يجوز أن يتدخل أي شيٍء 
هذا القانون في حّق أمني املظالم في التحقيق في 
من   )1( الفقرة  في  إليها  املشار  الهيئات  سلوك 
فيها  ترتبط  التي  احلاالت  في  أعاله   )2( املادة 
القرار  أصبح  حال  في  أو  القائمة  باإلجراءات 

نهائيًا وقطعيًا. 

إلى  إلى قراٍر نهائٍي يهدف  الشكوى تستند  ألن  ج- 
مراجعة احلكم أو إلغائه. 

ألن القضية هي موضوع حتقيٍق ابتدائٍي ُيجريه  د- 
النيابة. ومع ذلك، يجوز ألمني  وكيل من وكالء 
كان  إن  التحقيق  في  الشروع  يقّرر  أن  املظالم 
هناك تأخيٌر غير معقوٍل في التعامل مع موضوع 

الشكوى. 

مبا  للتحقيق  خضعت  أو  خاضعٌة  القضية  ألن  ه�- 
يتفق مع أحكام املادة )91( من دستور الوالية. 

يجوز ألمني املظالم أن يقّرر اإلحجام عن التحقيق ألن:   -2

أو عنوانه  الكامل  امللتمس  تبنّي اسم  الشكوى ال  أ- 
أو كانا غير مقروأين. 

الشكوى تافهة أو غير مترابطة.  ب- 

موضوع الشكوى يتعلق بجرمية.  ج- 

القضية احمُلالة كانت سلًفا محالً للنظر والشكوى  د- 
ال توفر أية معلومات إضافية. 

أن  فعليه  التحقيق،  مباشرة  عدم  املظالم  أمني  قرر  إذا   -3
يبلّغ املواطن بقراره، مع إبداء األسباب التي تقف وراء 
ذلك، وأن يرفع القرار إلى جلنة االلتماسات. وفي حالة 

أملانيا
قانون الوالية بشأن إنشاء مكتب أمني املظالم في والية 

راينالند ـ بالتينيت )1974(
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إلى  الشكوى  يحيل  أن  له  يجوز  أعاله،  )1/أ(  الفقرة 
اجلهة املعنية للنظر فيها. 

4-  الصالحيات

بصفته وكيالً دائًما عن جلنة االلتماسات، ميلك أمني املظالم 
سلطات  وجميع  الوالية،  حكومة  إلى  للطلب  الصالحية 
جرى  التي  وجمعياتها  ومؤسساتها  وهيئاتها  الوالية، 
العام، طاملا كانت تخضع  القانون  إنشاؤها مبقتضى أحكام 

لرقابة الوالية، أن تأذن له: 

باحلصول على املعلومات الشفهية واخلطية.  أ- 

بالنظر في امللفات والسجالت.  ب- 

تخضع  التي  العامة  املؤسسات  إلى  بالوصول  ج- 
إلدارتها. 

وميلك أمني املظالم ذات الصالحيات في القضايا  د- 
مبوجب  املقامة  القانونية  بالهيئات  ترتبط  التي 
أحكام القانون اخلاص، واجلمعيات غير املُدمجة 
يؤدون  كانوا  طاملا  الطبيعيني،  واألشخاص 
الوالية.  اختصاص  مبقتضى  عامًة  نشاطاٍت 
هذه  في  إليه  املشار  الهيئات  رفضت  حال  وفي 
املادة التعاون، يقرر أعضاء جلنة االلتماسات ما 
لة لهم  إذا كانوا يريدون اإلفادة من احلقوق املخوَّ
مبوجب الدستور ومبا يتوافق مع املادة )90/أ( 

من دستور الوالية. 

5-  التحقيق

السلطَة  املظالم  أمني  يعطي  التحقيق،  مباشرة  قبل   -1
التوصل  إلى  ويسعى  املظلمة.  ملعاجلة  فرصًة  املعنية 
ُيِعّد توصيًة  أن  له  الغاية، يجوز  إلى حل ودي. ولهذه 
وأن يبنّي األسباب التي تؤيدها. كما حُتال التوصية إلى 
الوزير املسؤول. ويبلّغ أمني املظالم جلنة االلتماسات 

في جلستها التالية باحللول الودية. 

تبلغ السلطة املعنية أمني املظالم في الوقت احملدد أو بناًء   -2
وباستمرار  اتخاذها  جرى  التي  باخلطوات  طلبه  على 

التحقيق والنتيجة التي خلص إليها. 

يرفع   ، وديٍّ حلٍّ  على  العثور  باإلمكان  يكن  لم  حيثما   -3
وُيعّد  االلتماسات  جلنة  أمام  الشكوى  املظالم  أمني 
القضية.  حل  بها  ميكن  التي  الطريقة  حول  اقتراًحا 
االلتماسات  للجنة  يجوز   ، نهائيٍّ برأٍي  اخلروج  وقبل 

كذلك توجيه أمني املظالم إلى استكمال حتقيقاته. 

يجوز ألمني املظالم أن يقرر عدم التصرف وفًقا ألحكام   -4
ووضعها  القضية  وقائع  كانت  إذا  أعاله،   )1( الفقرة 
القانوني يوحي بأنه يتوجب النظر في القضية من قبل 
 )3( الفقرة  أحكام  الشأن[  ]في هذا  محكمة. وتسري 

من املادة )3( أعاله على سبيل القياس. 

يبلغ أمني املظالم املواطن خطيًا باخلطوات التي اتخذها   -5
مكتبه أو السلطة املعنية. 

6-  املساعدة

وهيئاتها  الوالية،  سلطات  وجميع  الوالية،  حكومة  تقدم 
مبقتضى  إنشاؤها  جرى  التي  وجمعياتها  ومؤسساتها 
الوالية  الختصاص  تخضع  والتي  العام  القانون  أحكام 
املساعدة ألمني املظالم في تنفيذ كافة التحقيقات التي يعتبرها 

ضروريًة. 

7-  احلضور وواجب التبليغ

تطلب  أن  االلتماسات  وجلنة  الوالية  لبرملان  يجوز   -1
حضور أمني املظالم في أي وقت من األوقات. 

يجوز ألمني املظالم املشاركة في جميع اجللسات التي   -2
بناًء  إليه  االستماع  ويجب  االلتماسات.  جلنة  تعقدها 

على طلبه. 

يرفع أمني املظالم تقريًرا عاًما خطيًا كل سنٍة إلى برملان   -3
آذار/  31 يوم  بحلول  وظائفه  ممارسة  حول  الوالية 

التقرير  مناقشة  عند  حاضًرا  يكون  أن  وعليه  مارس. 
الوالية وكل جلنة من جلانه،  برملان  قبل  السنوي من 

ه إليه.  وهو ُملَزم برفع التقارير بناًء على الطلب املوجَّ

بناًء على طلب جلنة االلتماسات، أو حزب من األحزاب   -4
البرملان أو ُخمس أعضاء برملان الوالية،  املشاركة في 
إلى  وقت  من  تقارير  يرفع  أن  املظالم  أمني  على  يجب 

آخر إلى جلنة االلتماسات حول قضايا بعينها. 

8-  السرية

السرية  على  باحملافظة  املظالم  أمني  التزام  يتعّدى   -1
سياق  في  علمه  تبلُغ  التي  األمور  كافة  بخصوص 
أداء مهامه مبوجب هذا القانون نهاية فترة واليته في 
املرتبطة  السرية  بذات  املظالم  أمني  ويتعّهد  منصبه. 
للمظالم  أمينًا  بصفته  يتلقاها  التي  املعلومات  بجميع 
إلى  أو غير هامًة  تعتبر جليًة  التي  بالوقائع  واملرتبطة 

حدٍّ ال يستدعي السرية. 
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بعد ترك منصبه، ودون  املظالم، حتى  ال يجوز ألمني   -2
خارج  أو  محكمة  في  أدلًة  يعطي  أن  املسبقة،  املوافقة 
محكمة أو أن يدلي بتصريحات. ويعطي رئيس برملان 
وعضو  املعني  املواطن  سماع  بعد  املوافقة  الوالية 

حكومة الوالية املسؤول في القضية. 

ال يؤثر أي شيٍء في هذا القانون على االلتزام القانوني   -3
النظام  مبالحقة جرميٍة أو جتنُّب خطٍر وشيٍك يكتنف 

األساسي الدميوقراطي احلر. 

9-  االنتخاب وفترة الوالية

املظالم عن طريق االقتراع  الوالية أمني  ينتخب برملان   -1
السري بأغلبية أعضائه. وال يخضع ]االنتخاب[ ألي 

نقاش. 

ويبلغ  النواب  ملجلس  ]للترشح[  مؤهل  أملاني  كل   -2
اخلامسة والثالثني من عمره يعتبر أهالً لالنتخاب. 

سنوات.  ثماني  لفترة  منصبه  في  املظالم  أمني  يعمل   -3
ويجوز إعادة انتخابه. 

10-  العالقة بني رب العمل وموظفيه

مبا يتفق مع هذا القانون، يكون أمني املظالم عضًوا في   -1
جهاز اخلدمة العامة التابع لوالية راينالند � بالتينيت. 

العامة  اخلدمة  جهاز  في  عضًوا  املظالم  أمني  يصبح   -2
بعد تقدمي وثيقة التعيني من قبل رئيس برملان الوالية. 
أمام  منصبه  تولي  عند  اليمني  املظالم  أمني  ويؤدي 

برملان الوالية. 

تنتفي عضوية أمني املظالم في جهاز اخلدمة العامة:   -3

إذا لم يُعد أهالً ملنصبه.  أ- 

إذا انتهت فترة واليته في منصبه.  ب- 

إذا ُتوفي.  ج- 

إذا ُعزل من منصبه )الفقرة )1( من املادة )11(  د- 
أدناه(. 

املادة  من   )2( )الفقرة  منصبه  من  استقال  إذا  ه�- 
)11( أدناه(. 

أمني  تخلُّف  بسبب  للمظالم  جديد  أمنٌي  ُعنيِّ  إذا  و- 
املظالم )الفقرة )2( من املادة )13( أدناه(. 

جمعيٍة  في  عضًوا  يكون  أن  املظالم  ألمني  يجوز  ال   -4
أو  الفيدرالي  لالحتاد  تابعٍة  تشريعيٍة  أو  حكوميٍة 

الوالية، أو في هيئٍة متثيليٍة على مستوى البلديات. وال 
يجوز ألي شخص، في الوقت الذي يتولى فيه منصبه، 
أن يرتبط بأية وظيفة أو عمل أو مهنة أو أن يشارك في 

تنظيم أو إدارة مشروع يعمل بهدف الربح. 

11-  العزل واالستقالة

يجوز لبرملان الوالية أن يعزل أمني املظالم من منصبه   -1
حزب  يقدمه  اقتراٍح  على  بناًء  أعضائه  ثلثْي  بأغلبية 
أعضائه.  ثلث  أو  البرملان  في  املشاركة  األحزاب  من 
بالعزل  االقتراح  على  الوالية  برملان  أعضاء  ويصّوت 
أربعة  عن  يزيد  وال  أسبوعني  عن  يقل  ال  وقت  في 
برملان  رئيس  مكتب  إلى  االقتراح  وصول  من  أسابيع 

الوالية. 

أن  األوقات،  من  وقت  أي  في  املظالم،  ألمني  يجوز   -2
هذه  عن  الوالية  برملان  رئيس  ويعلن  استقالته.  يقدم 

االستقالة.

12-  مكتب أمني املظالم

يقع مكتب أمني املظالم في برملان الوالية.   -1

يعتبره  ما  املوظفني  من  يطلب  أن  املظالم  ألمني  يجوز   -2
أمني  وميلك  ناجعة.  بصورة  مكتبه  لعمل  ضرورًيا 
موظفيه.  على  اإلشراف  ملمارسة  الصالحية  املظالم 
وبناًء على توصيته، يتولى رئيس برملان الوالية تعيني 

املسؤولني وعزلهم. 

ُتلَحق موازنة أمني املظالم مبوازنة برملان الوالية.   -3

13-  حظر تولي املنصب

إذا ُمنع أمني املظالم من أداء الوظائف املنوطة مبنصبه،   -1
يعمل أكبر املوظفني في اجلهاز العالي للخدمة بالنيابة 
عنه إلى حني متّكن أمني املظالم من تولي منصبه مرًة 

أخرى. 

إذا ُمنع أمني املظالم من أداء الوظائف املرتبطة مبنصبه   -2
الوالية  لبرملان  يجوز  أشهر،  ستة  عن  تزيد  لفترة 

انتخاب أمني جديد للمظالم. 

14-  املكافأة

من   )9 )ب  الفئة  ضمن  يقع  راتبًا  املظالم  أمني  يتلقى   -1
يشمله  مبا  املدنية،  للخدمة  العالي  األملاني  اجلهاز 
األساسي  الراتب  إلى  ُتضاف  التي  العالوات  من  ذلك 
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تنص  عامة، وعالوَة مصاريف شهرية  ومُتنَح بصفة 
مبا  املظالم،  ألمني  ذلك،  عن  وفضالً  املوازنة.  عليها 
على  تسري  التي  القانونية  األحكام  مع  يتماشى 
وعالوة  محلية،  تفضيل  عالوة  املدنيني،  املوظفني 
السفر  انفصال، ومصاريف  املعالني، وعالوة  األطفال 
في  ُتدفع  التي  العالوات  إلى  باإلضافة  واالنتقال، 

حاالت املرض والوالدة والوفاة. 

وألمني املظالم كذلك فائدٌة إضافيٌة تدفع له على أساس   -2
الفائدة  منح  بشأن  الوالية  قانون  مع  يتفق  مبا  سنوي 
السنوية )قانون الفائدة السنوية( املؤرَّخ في 19 تشرين 
الثاني/نوفمبر 1970 )اجلريدة الرسمية 1، ص. 407(، 
كانون   15 في  املؤرخ  الوالية  بقانون  تعديله  بحسب 
األول/ديسمبر 1972 )اجلريدة الرسمية 1، ص. 373(، 

امليزانية العامة 2032-16، بحسب تعديلها. 

وفي جميع احلاالت األخرى، تسري أحكام املواد )10(   -3
حتى )18( من قانون الوالية بشأن العالقات القانونية 
بالتينيت   � راينالند  والية  حكومة  بأعضاء  اخلاصة 
املؤرخ في 17 متوز/يوليو 1954 )اجلريدة الرسمية 
املؤرخ  الوالية  بقانون  تعديله  بحسب   ،)91 ص.   ،1
 ،1 الرسمية  )اجلريدة   1971 شباط/فبراير   24 في 
يتوافق مع  العامة 1103-1، مبا  امليزانية  ص. 58(، 
احلكم القاضي بأن فترة الوالية في املنصب ال تكون 
أربع سنوات )املادة )12( من القانون بشأن الوزراء(، 

وإمنا ثماني سنوات. 

)... (

16-  قائمة املناصب

الوالية،  برملان  واملالية في  املوازنة  مع مراعاة موافقة جلنة 
 1974 لعام  املالية  السنة  في  الصالحية  املالية  وزير  ميلك 
إلنشاء العدد الضروري من املناصب بغية إنفاذ هذا القانون. 
ويحدد مقترح املوازنة القادم ما إذا كان عدد املناصب سيبقى 

كما هو أم ال. 

17-  النفاذ والسريان

يدخل هذا القانون حيز النفاذ والسريان في اليوم الذي يلي 
اليوم الذي ُينشر فيه. 

مالحظات: 

العامة  امليزانية  ضمن  يندرج  املعدل،  النظام   :)15( املادة 
 1101-1

املادة )17(: نشر في يوم 13 أيار/مايو 1974 
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على نحو ما عّدله 

القانون رقم )47( لسنة 1997 بشأن تعديل قوانني اخلدمة 
العامة 

القانون املعدل رقم )113( لسنة 1998 بشأن املدافع العام 

إلى  الوصول  تعزيز  بشأن   2000 لسنة   )2( رقم  القانون 
املعلومات 

القانون املعدل رقم )22( لسنة 2003 بشأن املدافع العام 

القانون 

بشأن النص على األمور التي يختّص بها مكتب املدافع العام 
أفريقيا  جنوب  جمهورية  دستور  يحدده  الذي  النحو  على 

لسنة 1996، وبشأن النص على األمور املتصلة به. 

الديباجة

حيث أن املواد )181( إلى )183( من دستور جمهورية جنوب 
 ،)1996 لسنة   )108( رقم  )القانون   1996 لسنة  أفريقيا 
تنص على إنشاء مكتب املدافع العام، وحيث أن املدافع العام 
ميلك الصالحية، على النحو الذي تنظمه التشريعات الوطنية، 
للتحقيق في شؤون الدولة، أو في اإلدارة العامة في أي فرٍع 
للحكومة، ُيزعم أو يشتبه في أنه غير سليم أو يؤدي إلى أي 
التصرف  أو حتيز، ورفع تقرير عن ذلك  تصرف غير الئق 
واتخاذ اإلجراء االنتصافي املالئم، بغية تعزيز الدميوقراطية 

الدستورية في اجلمهورية وإسنادها؛ 

تنّصان  الدستور  من  و)194(   )193( املادتان  أن  وحيث 
على آلية لتعيني املدافع العام وعزله، 

وحيث أن الدستور يرتئي إصدار املزيد من التشريعات التي 
تنص على أموٍر إضافيٍة تتصل مبكتب املدافع العام، 

يسّن برملان جمهورية جنوب أفريقيا ما يلي: 

)…(   -1

1/أ-  التأسيس والتعيني 

يكون هناك مدافٌع عاٌم للجمهورية.   -1

يعنيِّ الرئيس، متى أضحى ذلك ضرورًيا، مدافًعا عاًما   -2
مبا يتفق مع أحكام املادة )193( من الدستور. 

جمهورية  مواطني  من  مواطنًا  العام  املدافع  يكون   -3
لتولّي  ومناسبًا  الئًقا  شخًصا  ويكون  أفريقيا،  جنوب 

هذا املنصب، ويكون: 

قاضيًا من قضاة احملكمة العليا،  أ- 

أو مقبوالً بصفته محاميًا أو وكيالً وزاول، لفترٍة  ب- 
متراكمٍة ال تقل عن 10 سنوات بعد أن مت قبوله 
على هذا النحو، العمل بصفته محاميًا أو وكيالً،  

وكيالً  أو  محاميًا  بصفته  للقبول  تأهل  أو  ج- 
وحاَضَر، لفترٍة متراكمٍة ال تقل عن 10 سنوات 
من  جامعة  في  القانون  في  لذلك،  تأهل  أن  بعد 

اجلامعات، 

لفترٍة  خبرًة،  أو  تخصصيًة  معرفًة  ميلك  أو  د- 
متراكمٍة ال تقل عن 10 سنوات، في إقامة العدل، 

أو اإلدارة العامة أو املالية العامة، 

أو كان، على مدى فترٍة متراكمٍة ال تقل عن 10  ه�- 
سنوات، عضًوا في البرملان، 

أو

في  الواردة  اخلبرات  من  مجموعٍة  أية  اكتسب  و- 
فترٍة  مدى  على  أعاله،  )ه�(  حتى  )أ(  الفقرات 

متراكمٍة ال تقل عن 10 سنوات. 

ال يؤدي املدافع العام أي عمٍل بأجٍر خارج نطاق املهام   -4
الرسمية املوكلة إليه. 

جنوب أفريقيا 
قانون املدافع العام رقم )23( لسنة 1994 



35

نصوص مرجعية دولية حول إنشاء مؤسسات امناء املظالم

2-  مكافأة املدافع العام، وشغور منصبه وشروط أخرى 
بشان توظيفه 

حتيل اجلمعية العامة إلى جلنٍة من جلانها:   -1

املادة  أحكام  مبقتضي  شخص  ترشيح  أ- 
منصب  في  لتعيينه  الدستور  من  )5/193/أ( 

املدافع العام. 

وترشيح شخص مبوجب أحكام املادة )2/أ/3(  ب- 
أدناه لتعيينه في منصب نائب املدافع العام. 

والنظر، مبا يتفق مع أحكام املادة )1/194/ب(  ج- 
من الدستور، في عزل املدافع العام من منصبه. 

والنظر، مبا يتفق مع أحكام املادة )2/أ/9/ب(  د- 
املدافع  نائب  أدناه، في عزل  واملادة )11/أ/2( 

العام من منصبه. 

والنظر في أي أمٍر ميكن إحالته إلى هذه اللجنة  ه�- 
مبوجب أحكام الدستور أو هذا القانون. 

تتولى اجلمعية العامة، من حني إلى آخر، حتديد مكافأة   -2
املدافع العام والشروط األخرى املتصلة بتوظيفه بناًء 

على مشورة اللجنة، شريطة: 

ال تقل هذه املكافأة عن تلك التي يتقاضاها قاٍض  أ- 
من قضاة احملكمة العليا. 

وأن ال يتم إنقاصها أو إدخال تغييرات سلبية على  ب- 
شروط التوظيف، خالل فترة توليه منصبه. 

يجوز للجمعية العامة أو اللجنة، إذا لم يكن البرملان في   -3
حالة انعقاد، السماح للمدافع العام بأن يخلي منصبه: 

بسبب استمرار اعتالل صحته،  أ- 

أو بناًء على طلبه، بشرط أن يتم توجيه هذا الطلب  ب- 
إلى اجلمعية العامة أو اللجنة، بحسب احلال، قبل 
ما ال يقل عن ثالثة أشهر من التاريخ الذي يرغب 
ز اجلمعية العامة  فيه بترك هذا املنصب، ما لم جُتِ
حالة  في  أقصر  فترًة  احلال،  بحسب  اللجنة،  أو 

محددة. 

منصبه  ترك  العام  للمدافع  اللجنة  أجازت  حال  في   -4
اللجنة  يعّمم رئيس  أعاله،   )3( الفقرة  أحكام  مبوجب 
اجلمعية  إلى  يوّجهها  رسالٍة  خالل  من  الواقعة  هذه 
العامة، شريطة مصادقة اجلمعية العامة على أي قرار 

تتخذه اللجنة مبقتضى هذه الفقرة. 

اللجنة  إلى  التوجه  العام، في أي وقت،  للمدافع  يجوز   -5
بخصوص أي أمر يتعلق مبنصبه.

والشروط  ومكافأته  العام،  املدافع  نائب  تعيني  2/أ-  
األخرى املتصلة بتوظيفه، وشغور منصبه وعزله منه 

يعني الرئيس، بناًء على توصية اجلمعية العامة، شخًصا   -1
الرئيس في  لفترٍة يحددها  العام  للمدافع  نائبًا  بصفته 

وقت هذا التعيني، ومبا ال تتجاوز سبع سنوات. 

يجوز إعادة تعيني نائب املدافع العام، عند نهاية فترة   -2
تولّيه منصبه، مبوجب أحكام الفقرة )1( أعاله لفترة 

إضافية واحدة. 

تنّسب اجلمعية العامة شخًصا:   -3

ترشحه اللجنة،  أ- 

وتصادق عليه اجلمعية العامة بقراٍر تتبنّاه بتأييد  ب- 
أغلبية أصوات أعضائها. 

يكون نائب املدافع العام مواطنًا من مواطني جمهورية   -4
لتولي  ومناسبًا  الئًقا  شخًصا  ويكون  أفريقيا  جنوب 

هذا املنصب، ويكون: 

لفترٍة  وزاول،  وكيالً  أو  محاميًا  بصفته  مقبوالً  أ- 
تأهل  أن  بعد  سنوات   10 عن  تقل  ال  متراكمٍة 

لذلك، عمله بصفته محاميًا أو وكيالً،  

أو مؤهالً لكي يتم قبوله بصفته محاميًا أو وكيالً  ب- 
وحاَضَر، لفترٍة متراكمٍة ال تقل عن 10 سنوات 
من  جامعة  في  القانون  في  لذلك،  قبوله  بعد 

اجلامعات، 

لفترٍة  خبرًة،  أو  تخصصيًة  معرفًة  ميلك  أو  ج- 
متراكمٍة ال تقل عن 10 سنوات، في إقامة العدل، 

أو اإلدارة العامة أو املالية العامة، 

أو كان، على مدى فترٍة متراكمٍة ال تقل عن 10  د- 
سنوات، عضًوا في البرملان، 

أو

في  الواردة  اخلبرات  من  مجموعٍة  أية  اكتسب  ه�- 
متراكمٍة  فترٍة  )د(، على مدى  )أ( حتى  الفقرات 

ال تقل عن 10 سنوات. 

تتولى اجلمعية العامة، من حني إلى آخر، حتديد مكافأة   -5
نائب املدافع العام والشروط األخرى املتصلة بتوظيفه 

بناًء على مشورة اللجنة.  

ميلك نائب املدافع العام الصالحيات التي يجوز للمدافع   -6
العام توكيلها له. 
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األسباب،  العام، ألي سبب من  املدافع  لم ميلك  حيثما   -7
القدرة على أداء الوظائف املنوطة مبنصبه، أو في أثناء 
انتظار تعيني شخص في منصب املدافع العام، يؤدي 

نائب املدافع العام هذه الوظائف. 

مع  أعاله،  و)4/2(   )3/2( املادة  أحكام  تسري   -8
منصب  بشغور  يتصل  فيما  الضرورية،  التغييرات 

نائب املدافع العام. 

بناًء  فقط  منصبه  من  العام  املدافع  نائب  عزل  يجوز   -9
على: 

أو  األهلية  انعدام  أو  السلوك،  إساءة  من  أساٍس  أ- 
االفتقار للكفاءة. 

ونتيجٍة تخلُص إليها اللجنة في ذلك املنحى.  ب- 

قبل  من  منصبه  عزله  إلى  يدعو  قراٍر  وتبنّي  ج- 
اجلمعية العامة. 

العامة  تتخذه اجلمعية  الذي  القرار  تبنّي  يتم  أن  يجب   -10
بشأن عزل نائب املدافع العام من منصبه بتأييد أغلبية 

أصوات أعضاء اجلمعية العامة. 

 -11

يجوز للرئيس وقف نائب املدافع العام عن تقلّد  أ- 
أعمال منصبه في أي وقت بعد أن تتلقى اجلمعية 
إليها  املشار  باألسباب  تتعلق  شكوى  أية  العامة 
اعتبر  ما  إذا  وذلك  ضده،  أعاله   )9( الفقرة  في 
املدافع  نائب  ضد  املرفوعة  الشكوى  أن  الرئيس 
غير  من  جتعل  بحيث  خطير  طابع  ذات  العام 
الالئق بالنسبة له تأدية الوظائف املنوطة به في 

الوقت الذي يجري فيه التحقيق في الشكوى. 

العام مبوجب  املدافع  للرئيس وقف نائب  يجوز  ب- 
يجوز  التي  للشروط  وفًقا  )أ(  الفقرة  أحكام 
صرف  تعليق  ذلك  في  مبا  حتديدها،  للرئيس 
شروط  من  آخر  شرط  أي  تعليق  أو  مكافأته 

توظيفه. 

أن  بعد  منصبه  من  العام  املدافع  نائب  الرئيس  يعزل   -12
تعتمد اجلمعية العامة قراًرا يدعو إلى عزله.

يعني  العام،  املدافع  نائب  منصب  شغور  حال  في   -13
وجه  وعلى  املادة،  هذه  أحكام  مراعاة  مع  الرئيس، 

السرعة، شخًصا آخر في ذلك املنصب. 

3-  املوظفون العاملون لدى املدافع العام 

يساعد املدافَع العام، مع مراعاة تعليماته وإدارته، في   -1
القانون  هذا  أحكام  إليه مبوجب  املوكلة  الوظائف  أداء 

والدستور: 

نائُب املدافع العام  أ- 

املناسبة  واخلبرات  باملؤهالت  يتمتع  شخٌص  ب- 
يعينه  بحيث  اإلداريني،  املوظفني  كبير  بصفته 
الفقرة  ألحكام  وفًقا  ينتدبه  أو  العام  املدافع 
في  العام  املدافع  مساعدة  لغايات  أدناه،   )12(
تأدية جميع الوظائف املالية واإلدارية والكتابية 

املتصلة مبكتبه. 

املوظفون، الذين يجري انتدابهم مبوجب أحكام  ج- 
العام،  املدافع  يعينهم  أو  أدناه   )12( الفقرة 
متكينه  أجل  من  الضرورة  تستدعيه  ما  بحسب 

من أداء الوظائف املنوطة به. 

]ملغاة[  -3

أعاله  )1/ج(  الفقرة  في  إليه  املشار  الشخص  ميلك   -3
الصالحيات التي يجوز للمدافع العام توكيلها إليه. 

4-8- ]ملغاة[

يحصل األشخاص الذي يعيّنهم املدافع العام مبقتضى   -9
املكافأة  على  )1/ج(  أو  )1/ب(  الفقرة  أحكام 
واملخصصات واملزايا الوظيفية األخرى، ويتم تعيينهم 
يجوز  التي  الفترات  مدى  وعلى  الشروط  مبوجب 

للمدافع العام حتديدها. 

صالحياته  ممارسة  إطار  في  العام،  املدافع  يتشاور   -10
وزير  مع  أعاله،  و)9(   )1( الفقرتان  له  توكلها  التي 

املالية. 

 -11

العامة وثيقٌة  أعمال اجلمعية  توضع على جدول  أ- 
تبني املكافآت واملخصصات وغيرها من شروط 
التوظيف التي يحددها املدافع العام مبوجب أحكام 

هذه املادة في غضون 14 يوًما بعد حتديدها. 

إذا رفضت اجلمعية العامة أي حتديد، يتوقف هذا  ب- 
التحديد عن السريان إلى احلّد الذي ُيرفض به. 

إذا توّقف سريان التحديد على النحو الذي تنّص  ج- 
عليه الفقرة )ب( أعاله: 
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يعتبر أي شيء يؤدَّى مبوجب ذلك التحديد   -1
حتى التاريخ الذي توّقف فيه عن السريان 

على أنه أُدَِّي بصورة سليمة. 

أو  واجب  أو  ميزة  أو  حق  أي  وينقضي   -2
ل  ُحصِّ أو  استُِحق  سواء  مطلوب،  التزام 
حتى التاريخ املذكور مبوجب هذا التحديد 

أو بسببه في التاريخ املذكور. 

تنص  التي  الوظائف  أداء  عند  العام،  للمدافع  يجوز   -12
عليه الفقرة )1/ب(، وبناًء على طلبه، أن يحصل على 
املساعدة من موظفني من موظفي اخلدمة العامة ممن 
قانون  أي  ألحكام  وفًقا  العام  املدافع  خلدمة  ُينتدبون 

ينظم هذا الندب. 

على العضو في مكتب املدافع العام:   -13

يؤدي  وأن  ومستقلة  نزيهة  بصورة  يخدم  أن  أ- 
الوظائف املوكلة إليه بُحسن نية ودون خوف أو 

تفضيل أو محاباة أو حتيز. 

أن يخدم على أساس دواٍم كامٍل متفرٍغ، بحيث  ب- 
يستبعد أية مهمة أو التزام ناشئ عن أية وظيفة 
أو مهنة أخرى أو تولي منصب آخر، مع اشتراط 
العام  املدافع  نائب  تعفي  أن  للجنة  يجوز  أنه 
)3/7/ب(  الفقرة  عليهم  تنص  ممن  وشخًصا 

من أحكام هذه الفقرة. 

تنص  الذي  الشخص  بخالف  شخص،  أي  ُيجري  ال   -14
الفقرة  عليه  تنص  حتقيًقا  أعاله،   )3/7( الفقرة  عليه 
)7( أو يقدم مساعدًة تتعلق به بخصوص أمٍر يكون له 
أية مصلحة أخرى بحيث متنعه  أو  فيه مصلحة مالية 
وحيادية  نزيهة  بصورة  به  املنوطة  الوظائف  أداء  من 

والئقة. 

إذا تخلّف أي شخص عن اإلفصاح عن مصلحة تنص   -15
عليه  تنص  حتقيًقا  وّيجري  أعاله   )14( الفقرة  عليها 
في  بخصوصه،  مساعدة  يقدم  أو  أعاله   )7( الفقرة 
الذي يكون له فيه مصلحة في األمر اخلاضع  الوقت 
اخلطوات  يتخذ  أن  العام  للمدافع  فيجوز  للتحقيق، 
نزيه  حتقيق  إجراء  لضمان  ضروريًة  يرتئيها  التي 

وحيادي والئق. 

4-  اجلوانب املالية واملساءلة 

املادة  في  إليه  املشار  اإلداريني  املوظفني  لكبير   -1
)1/3/ب(: 

ومع مراعاة أحكام قانون إدارة املال العام لسنة  أ- 
1999 )القانون رقم )1( لسنة 1999(: 

األعمال  تنفيذ  مسؤولية  إليه  توَكل  أن   -1
أو  يستلمها  التي  األموال  عن  احملاسبية 

ُتصرف ملكتب املدافع العام أو ألجله. 

الضرورية  احملاسبية  األعمال  يحفظ  أن   -2
وغيرها من السجالت ذات الصلة. 

وتأدية  الصالحيات  هذه  ممارسة  له  ويجوز  ب- 
املهام التي يجوز للمدافع العام من حني إلى آخر 
أن يوكلها إليه أو يعينها له، وهو يخضع في هذا 

اخلصوص للمساءلة أمام املدافع العام. 

في  إليها  املشار  السجالت  تدقيق  العام  املدقق  يتولى   -2
الفقرة )1/أ/2( أعاله. 

5-  مسؤولية املدافع العام 

يتمتع مكتب املدافع العام بالشخصية االعتبارية.   -1

يسري قانون مسؤولية الدولة لسنة 1957 )القانون   -2
الضرورية  التغييرات  مع   )1957 لسنة   )20( رقم 
السريان،  هذا  وفي  العام.  املدافع  مكتب  بخصوص 
‘وزير  إلى  القانون  ذلك  في  الواردة  اإلشارة  ر  ُتفسَّ
اإلدارة املعنية’ على أنها إشارة إلى املدافع العام بصفته 

الرسمية. 

ال يخضع أي عضو من أعضاء مكتب املدافع العام وال   -3
مكتب املدافع العام للمسؤولية عن أي شيء َيِرد في أي 
تقرير أو نتيجة أو وجهة نظر أو توصية تعد أو شيء 
يتم  أو  للبرملان  ويقدَّم  نية  بحسن  عنه  التعبير  يجري 

اإلعالن عنه وفًقا ألحكام القانون أو الدستور. 

6-  رفع التقارير بشأن األمور املستجدة إلى املدافع العام 
والصالحيات اإلضافية املنوطة به 

أمر  أي  العام  املدافع  إلى  يرفع  أن  شخص  ألي  يجوز   -1
يقع ضمن اختصاصه: 

حتت  يؤدى  شفهي  أو  خطي  بياٍن  خالل  من  أ- 
الَقَسم أو بعد اإلدالء بإقراٍر حتدد: 

طبيعة األمر املعني.   -1

شعوره  في  إليها  يستند  التي  األسباب   -2
بضرورة إجراء التحقيق. 
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كافة املعلومات األخرى ذات الصلة والتي   -3
تتبادر إلى علمه. 

العام  للمدافع  يجوز  أخرى  وسائل  خالل  من  ب- 
أن يسمح بها بغية متكني جميع األشخاص من 

التوجه إلى مكتبه والوصول إليه. 

العام  املدافع  مكتب  في  يعمل  الذي  املوظف  يقدم   -2
املساعدة الضرورية، املجانية، بهدف متكني أي شخص 

من االمتثال ألحكام الفقرة )1( أعاله. 

يجوز للمدافع العام أن يرفض التحقيق في قضية ُيبَلَّغ   -3
به، إذا كان الشخص الذي ُيزَعم أنه تعرض للضرر في 

هذه القضية: 

أو شخًصا  الدولة  أو موظًفا في خدمة  مسؤوالً  أ- 
لسنة  العامة  اخلدمة  قانون  أحكام  عليه  تسري 
1994 )اإلعالن رقم )103( لسنة 1994(، ولم 
يتخذ، فيما يتصل بتلك القضية، جميع اخلطوات 
املعقولة إلنفاذ اإلجراءات االنتصافية  التي مُتنح 
لسنة  العامة  اخلدمة  قانون  أحكام  مبوجب  له 

1994 املذكور. 

إليه  الذي تشير  السلوك  الضرر بسبب  به  حِلق  ب- 
اخلطوات  جميع  يتخذ  ولم  و)5(   )4( الفقرتان 
القانونية  االنتصافية  اإلجراءات  إلنفاذ  املعقولة 

التي تعود إليه فيما يتصل بتلك القضية. 

ميلك املدافع العام الصالحية:   -4

بعد  أو  اخلاصة  مبادرته  على  بناًء  يحقق،  ألن  أ- 
استالم شكوى، في ما ُيزعم أنه: 

احلكومة  بشؤون  يتصل  فيما  إدارة  سوء   -1
على أي مستوًى من مستوياتها. 

إساءة استخدام الصالحيات أو ممارستها   -2
بصورة غير مبررة أو السلوك غير النزيه 
أو املتقلب أو الفّظ أو غير الالئق أو تأخير 
تأدية الوظيفة العام بصورة ال تدعو إليها 

ضرورٌة من جانب شخص ما. 

التصرف غير الالئق أو املضلل، أو التقصير   -3
أو اجلرائم املشار إليها في األبواب من )1( 
 )21( أو   )20(  ،)17( املواد  أو   ،)4( إلى 
املذكورة  باجلرائم  تتعلق  كانت  )طاملا 
القانون  من  الثاني  الفصل  من  أعاله( 
ومحاربتها  الفساد  أعمال  منع  بشأن 
باألموال  يتصل  فيما  وذلك   ،2004 لسنة 

العامة. 

أو  القانوني،  غير  أو  الفاحش  الثراء   -4
احلصول على أية ميزة غير الئقة، أو الوعد 
مبثل هذا الثراء أو امليزة، من قبل شخص 
العامة  اإلدارة  في  تقصير  أو  لعمل  نتيجًة 
أي  على  احلكومة  بشؤون  يتصل  فيما  أو 
مستوًى من مستوياتها أو بشخص يؤدي 

وظيفًة عامة. 

من  شخص  جانب  من  تقصير  أو  عمل   -5
من  مستوًى  أي  في  احلكومة  موظفي 
مستوياتها، أو شخص يؤدي وظيفة عامة، 
بحيث ينشأ عن حتيز غير قانوني أو غير 

الئق جتاه أي شخص. 

إلى حل  ألن يسعى، بناًء على اجتهاده اخلاص،  ب- 
أي خالف أو أن تصويب أي عمل أو تقصير من 

خالل: 

الوساطة أو املصاحلة أو التفاوض.   -1

ألي  الضرورة،  عند  املشورة،  تقدمي  أو   -2
إجراءات  بشأن  شكوى  يقدم  شخص 

االنتصاف املناسبة. 

ضرورية  تكون  قد  أخرى  وسائل  أية  أو   -3
في ظل الظروف القائمة. 

وفي أي وقت قبل التحقيق أو أثناءه أو بعده:  ج- 

إذا كان يرى أن الوقائع ُتفِصح عن ارتكاب   -1
يرفع  أن  شخص،  أي  قبل  من  جرمية 
التي  املعنية  السلطة  عناية  إلى  القضية 

تتولى املسؤولية عن املالحقة القضائية. 

أن  املستحسن  من  أنه  يعتبر  كان  إذا  أو   -2
إلى  التحقيق  أثر على  لها  أية قضية  يحيل 
املعنية  املناسبة  العامة  السلطة  أو  الهيئة 
بشأن  مالئمة  بتوصية  اخلروج  أو  به، 
بأية  اخلروج  أو  عنه،  الناجم  الضرر  جبر 
ضروريًة  يراها  أخرى  مالئمة  توصية 

بالنسبة للهيئة أو السلطة العامة املعنية. 

بعد  أو  اخلاصة،  مبادرته  على  بناًء  يسعى،  ألن  د- 
بإنفاذ  يتعلق  طلب  على  بناًء  أو  شكوى  تلقي 
املعلومات  إلى  الوصول  تعزيز  بشأن  القانون 
إلى  اخلاص،  اجتهاده  على  وبناًء   ،2000 لسنة 

حل أي خالف من خالل: 

الوساطة أو املصاحلة أو التفاوض.   -1
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ألي  الضرورة،  عند  املشورة،  تقدمي  أو   -2
إجراءات  بشأن  شكوى  يقدم  شخص 

االنتصاف املناسبة. 

ضروريًة  تكون  قد  أخرى  وسائل  أية  أو   -3
في ظل الظروف القائمة.

باإلضافة إلى الصالحيات املشار إليها في الفقرة )4(   -5
أعاله، يتولى املدافع العام، بناًء على مبادرته اخلاصة 
أو بعد تلقي شكوى، الصالحية للتحقيق في أي ادعاء 

بشأن: 

مؤسسة  أية  بشؤون  يتصل  فيما  اإلدارة  سوء  أ- 
املساهم  تعتبر  أو  فيها  األغلبية  الدولة  تشكل 
الذي  النحو  أية هيئة عامة على  أو  املسيطر فيها 
املال  إدارة  بشأن  القانون  من   )1( املادة  تعّرفه 
لسنة   )1( رقم  )القانون   1999 لسنة  العام 

 .)1999

إساءة استخدام الصالحية أو ممارستها بصورة  ب- 
ال جتد تبريًرا لها أو السلوك غير النزيه أو املتقلّب 
أو املضلل أو غير الالئق أو تأخير شخص ألداء 
وظيفة تتصل بعمل مؤسسٍة أو هيئٍة تنص عليها 

الفقرة )أ( أعاله. 

احلصول  أو  القانوني،  غير  أو  الفاحش  الثراء  ج- 
على أية ميزة غير الئقة، أو الوعد مبثل هذا الثراء 
أو امليزة، من قبل شخص نتيجًة لعمل أو تقصير 
يتصل بعمل مؤسسة أو هيئة تنص عليها الفقرة 

)أ( أعاله.

في  املوظفني  أحد  جانب  من  التقصير  أو  العمل  د- 
أعاله،  )أ(  الفقرة  عليها  تنص  هيئة  أو  مؤسسة 
بحيث يترتب عليه حتيز غير قانوني أو غير الئق 

جتاه شخص آخر. 

أنه  على  أعاله  و)5(   )4( الفقرتني  في  أمٌر  ر  يفسَّ ال   -6
تأدية  في  للتحقيق  الصالحية  العام  املدافع  يخّول 

الوظائف القضائية من قبل أية محكمة قانونية. 

على  بناًء  للتحقيق،  الصالحية  العام  املدافع  ميلك   -7
مبادرته اخلاصة أو بعد تلقي شكوى، في أية محاولة 
ّيزعم أنها ُبذلت للقيام بأي شيء يجوز له التحقيق فيه 

مبوجب أحكام الفقرتني )4( و)5(. 

مكتبه  أعضاء  من  عضو  أي  أو  العام  املدافع  ميلك   -8
عن  لإلجابة  إجباره،  عدم  مراعاة  مع  الصالحية، 
أمامها  أو  قانونيٍة  محكمٍة  في  إجراءات  أية  في  أسئلة 
أو  القانون  هذا  ينشئها  مؤسسة  أو  شخص  أي  أو 

معلومات  بأية  يتصل  فيما  وذلك  مبوجبه،  تنشأ 
تتعلق بإجراءات التحقيق التي وصلت إلى علمه خالل 

مجريات التحقيق الذي ُيجريه. 

باستثناء احلاالت التي يجيزها املدافع العام في ظروٍف   -9
في  ُينظر  ال  وتقديره،  اجتهاده  ضمن  تقع  خاصٍة، 
َيْجِر رفع تقريٍر  أية شكوى أو قضية حتال إليه ما لم 
أو  احلادثة  وقوع  من  يومني  غضون  في  إليه  بشأنها 

القضية املعنية. 

7-  التحقيق الذي يجريه املدافع العام 

 -1

ميلك املدافع العام الصالحية، بناًء على مبادرته  أ- 
اخلاصة أو عند استالم شكوى أو اّدعاء أو بناًء 
والتي  علمه  إلى  تبادرت  التي  املعلومات  على 
تشير  ما  قبيل  من  مسلٍك  سلوك  إلى  تشير 
هذا  من  و)5(   )4( فقرتيها  في   )6( املادة  إليه 
حتديد  بهدف  ابتدائٍي  حتقيٍق  إلجراء  القانون، 
بنود الشكوى أو االدعاء أو املعلومات والطريقة 

التي يتعنّي التعامل بها مع هذه القضية. 

ب-  

التحقيق  شكل  حتديد  العام  املدافع  يتولى   -1
واإلجراء التي سيتم اّتباعه في تنفيذه، مع 
األخذ في االعتبار الظروف التي َتِسم كل 

قضيٍة على حدة. 

توجيهاته  يصدر  أن  العام  للمدافع  يجوز   -2
بعدم جواز حضور أية فئة من األشخاص 
ُيرغب  ال  الذين  األشخاص  جميع  أو 
بأي  تتعلق  إجراءات  أية  في  بوجودهم 

حتقيٍق أو بجزٍء منه. 

بصرف النظر عن أي أمٍر مناقٍض يتضمنه أي قانون،   -2
عن  آخر  شخص  ألي  يفِصح  أن  لشخٍص  يجوز  ال 
أعضاء  من  عضٍو  حوزة  في  تقع  وثيقة  أية  محتويات 
مكتب املدافع العام أو السجل اخلاص بأية أدلة ُتعرض 
على املدافع العام، أو نائب املدافع العام أو أي شخص 
أثناء مجريات  أدناه  الفقرة )3/ب(  عليهم  ممن تنص 

التحقيق، ما لم يقرر املدافع العام خالف ذلك. 

 -3

يجوز للمدافع العام، في أي وقت قبل التحقيق أو  أ- 
أثناءه، أي يطلب إلى أي شخص: 
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في أي مستوًى من مستويات احلكومة، مع   -1
التوظيف  مراعاة أي قانون يحكم شروط 

اخلاصة بذلك الشخص، 

أي  مراعاة  مع  عامًة،  وظيفًة  يؤدي  أو   -2
اخلاصة  التوظيف  شروط  يحكم  قانون 

بذلك الشخص، 

املدافع  لوالية  تقدم  ما  بخالف  يخضع  أو   -3
أن يقدم املساعدة له، حتت إشرافه  العام، 
وإدارته، في أداء الوظائف املنوطة به فيما 
في  بالتحقيقات  أو  معني  بتحقيق  يتصل 

عمومها. 

ب- 

شخص  أي  يعني  أن  العام  للمدافع  يجوز   -1
إلجراء حتقيق أو أي جزٍء منه بالنيابة عنه 
يكون  الغاية،  لهذه  و  إليه.  تقرير  ولرفع 
يجوز  التي  الصالحيات  الشخص  لذلك 

للمدافع العام أن يوكلها إليه. 

واألنظمة   )9( املادة  أحكام  تسري   -2
اخلزينة  عن  الصادرة  والتعليمات 
مبقتضى املادة )76( من قانون إدارة املال 
العام لسنة 1999 )القانون رقم )1( لسنة 
1999(، والتي تخص جلان التحقيق، مع 
بذلك  يتصل  فيما  الضرورية  التغييرات 

الشخص. 

 -4

أن  العام  للنائب  يجوز  التحقيق،  إجراء  لغايات  أ- 
مؤكد  إقرار  أو  إفادة  لتقدمي  شخص  أي  يوّجه 
أو  األدلة  استعراض  أجل  من  أمامه  ميثُل  أن  أو 
أن يقدم وثيقًة تقع في حوزته أو حتت تصرفه 
يجري  التي  القضية  مع  بعالقة  ترتبط  والتي 
ذلك  يستجوب  أن  له  يجوز  كما  فيها.  التحقيق 

الشخص. 

على  مخوَّل  شخص  أي  أو  العام  للمدافع  يجوز  ب- 
أي  من  شرًحا  يطلب  أن  قبله  من  السائغ  الوجه 
ميلك  بأنه  معقول  نحو  على  يشتبه  شخص 
معلومات ترتبط بعالقة مع القضية التي يجري، 

أو سيجري، التحقيق فيها. 

على  )4/أ(  الفقرة  إليه  تشير  الذي  التوجيه  يكون   -5
القضية  حيثيات  على  تشتمل  حضور  مذكرة  شكل 
باحلضور  إليه  يوعز  الذي  الشخص،  من  ُيطلب  التي 
مبوجبها، املثول أمام املدافع العام، ويوّقع عليها املدافع 

سواٌء  حضوره،  املطلوب  الشخص  إلى  وُترَسل  العام 
خالل  من  ترَسل  مسجلة  رسالة  طريق  عن  ذلك  كان 
البريد أو من خالل توصيلها من قبل شخٍص يفوضه 

املدافع العام بذلك. 

يجوز للمدافع العام أن يطلب من أي شخص أن ميثل   -6
أمامه كشاهٍد وفًقا ألحكام الفقرة )4( أعاله لكي يعرض 

عليه األدلة مبوجب القسم أو بعد إدالئه باإلقرار. 

أو أي شخص مفوَّض من جانبه  العام  للمدافع  يجوز   -7
بصورة خطية أن يلّقن أداء القسم أو أن يقبل اإلقرار 

من أي شخص كذلك الشخص. 

مبوجب  العام  املدافع  أمام  ميثُل  شخص  ألي  يجوز   -8
الفقرة )4( أعاله أن يحصل على املساعدة في  أحكام 
ذلك االستجواب من محاٍم أو وكيٍل، وله أن يتمعن في 
الوثائق أو السجالت املشار إليها في الفقرة )2( أعاله 
أجل  في ضرورته من  الذي يكون معقوالً  النحو  على 

إنعاش ذاكرته. 

 -9

إذا تبني للمدافع العام أثناء مجريات التحقيق أن  أ- 
أي شخٍص يتم توريطه في القضية التي يجري 
األذى  يجّر  قد  التوريط  هذا  وأن  فيها  التحقيق 
وخيمًة  نتيجًة  يرّتب  قد  أو  الشخص  ذلك  على 
الشخص  لهذا  فرصًة  العام  املدافع  يتيح  عليه، 
لكي يقدم رده في هذا الصدد، وبأية طريقٍة قد 

تكون ضرورية مبوجب الظروف القائمة. 

ب- 

من  جزًءا  يشّكل  املذكور  التوريط  كان  إذا   -1
املثول  أثناء  العام  املدافع  إلى  ُقدِّم  دليل 
أعاله،   )4( الفقرة  أحكام  مبوجب  أمامه 
ُتتاح لهذا الشخص فرصٌة لسماع ما يقوله 
في هذا الشأن عن طريق استعراض األدلة 

]ذات الصلة[. 

ومن  القانوني،  ملمثله  أو  الشخص  لهذا   -2
شهوًدا  يستجوب  أن  العام،  املدافع  خالل 
والذين  العام،  املدافع  يحددهم  آخرين، 
أحكام  مبوجب  أمامه  مثلوا  أن  لهم  سبق 

هذه املادة. 

تسري أحكام هذه املادة على أي شخص يشار إليه في   -10
الفقرة )9( أعاله. 

يجوز للمدافع العام أن يضع القواعد بشأن أية قضية   -11
إليها، والتي متّت بصلٍة إلى التحقيق  تشير هذه املادة 
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أو بشأن أية قضيٍة يتعلق به، بشرط أن يتم نشر هذه 
القواعد في اجلريدة الرسمية وأن ُتعرض على جدول 

أعمال اجلمعية العامة. 

7/أ-  دخول املدافع العام إلى احملاّل 

تفويض  أو  لدخول،  الصالحية  العام  املدافع  ميلك   -1
شخص آخر لدخول، أية بناية أو محل وإجراء التحقيق 
ضرورًيا،  يراه  الذي  النحو  على  فيه  االستجواب  أو 
ومصادرة أي شيء في ذلك احملل والذي ميّت في رأيه 

بصلٍة إلى التحقيق. 

ال يجوز دخول احملل املشار إليه في الفقرة )1( أعاله   -2
إال بناًء على مذكرٍة صادرٍة عن مأمور أو قاضي منطقة 
شريطة  ضمنها،  املعنّي  احملل  يقع  التي  االختصاص 
إصدار هذه املذكرة من قبل قاٍض بخصوص محَلٍ يقع 

في منطقة اختصاص أخرى، إذا ما رأى ذلك مبرًرا. 

 )2( الفقرة  عليها  تنص  التي  املذكرة  إصدار  يجوز  ال   -3
معلومات،  القاضي  أو  للمأمور  ظهرت  إذا  إال  أعاله 

أُخذت حتت القسم أو اإلقرار، تفصح عن -  

طبيعة التحقيق أو االستجواب،  أ- 

أو  التحقيق  إلى  يدعو  الذي  واالشتباه  ب- 
االستجواب، 

إجراء  إلى  التحقيق،  يخص  فيما  واحلاجة،  ج- 
التفتيش ومصادرة األعيان مبوجب أحكام هذه 
تدفع  معقولة  أسباب  وجود  إلى  وتشير  املادة، 
الفقرة )1(  إليه  أي عنٍي تشير  بأن  االعتقاد  إلى 
أو يشتبه  داخله  أو  أعاله موجوٌد في هذا احملل 

في أنه موجوٌد في ذلك احملل أو داخله. 

يجوز إصدار املذكرة، التي تصدر مبوجب أحكام هذه   -4
املادة، في أي يوم وتبقى ساريًة حتى: 

يتم تنفيذها،  أ- 

الذي أصدرها  إلغاؤها من قبل الشخص  أو يتم  ب- 
من  حاضًرا،  الشخص  هذا  يكن  لم  حال  في  أو، 

قبل أي شخٍص يتولى سلطًة مماثلة له، 

أي  صدورها،  يوم  من  أشهر  ثالثة  انقضاء  أو  ج- 
منها أقرب. 

  -5

سلطٍة  على  بناًء  يتصرف  شخص  ألي  يجوز  أ- 
تخولها له مذكرٌة صادرٌة وفًقا ألحكام هذه املادة 

استخدام هذه السلطة على النحو الضروري في 
معقوليته من أجل جتاوز أية مقاومة حتول دون 
من  ذلك  يشمله  مبا  وتفتيشه،  احملل  إلى  دخوله 
كسر أي باب أو نافذة في ذلك احملل، شريطة أن 
األول وعلى نحو  املقام  في  الشخص  هذا  يطلب 
بالغاية  يصّرح  وأن  احملل  إلى  الدخول  مسموع 

التي يسعى إلى دخول ذلك احملل من أجلها. 

)أ(  الفقرة  عليه  تنص  الذي  الشرط  يسري  ال  ب- 
الشخص  فيها  يرى  التي  احلاالت  في  أعاله 
عنٍي  أي  أن  معقولة،  أسباب  على  وبناًء  املعني، 
تتعرض  قد  للتفتيش  تخضع  وثيقٍة  أو  دفتٍر  أو 
جرى  إذا  بها  التصرف  أو  بها  العبث  أو  للتلف 
االمتثال لألحكام التي ميليها الشرط املذكور في 

األصل. 

تنفَّذ املذكرة الصادرة مبوجب أحكام هذه املادة خالل   -6
املذكرة  أصدر  الذي  الشخص  فوض  إذا  إال  النهار، 
ظل  في  معقولة  تعتبر  أوقات  في  الليل  خالل  تنفيذها 

الظروف القائمة. 

أحكام  مبوجب  صادرًة  مذكرًة  ينفذ  شخص  أي  على   -7
هذه املادة، ومباشرًة قبل الشروع في تنفيذها: 

ميلك  الذي  الشخص  أمام  نفسه  على  يعّرف  أن  أ- 
احملل، في حال كان ذلك الشخص موجوًدا، وأن 
يبِرز إليه نسخًة عن املذكرة أو، في حال لم يكن 
ذلك الشخص حاضًرا، أن يثبّت تلك النسخة على 

مكاٍن بارٍز في احملل، 

طلبه  على  بناًء  الشخص  هذا  على  يعرض  وأن  ب- 
تلك  تنفيذ  في  بسلطته  املرتبطة  احليثيات 

املذكرة. 

إذا اّدعى شخص، أثناء تنفيذ املذكرة أو إجراء التفتيش   -8
مبقتضى أحكام هذه املادة، بأن أية مادة، موجودة في 
سرية،  معلومات  على  حتتوي  داخله،  أو  املعني  احملل 
تلك  من  إزالتها  أو  معاينتها  يرفض  السبب  لهذا  وهو 
يجري  أو  املذكرة  ينفذ  الذي  الشخص  يطلب  املادة، 
التفتيش، إذا رأى أن تلك املادة تتضمن معلومات متّت 
ِبصلة إلى التحقيق أو االستجواب وأن تلك املعلومات 
ل  مسجِّ من  االستجواب،  أو  للتحقيق  ضروريًة  تعتبر 
أو من مندوبه،  الذي ميلك االختصاص  العليا  احملكمة 
أن  إلى  أمنٍي  حرٍز  في  ويضعها  املادة  تلك  يصادر  أن 
إذا  ما  مسألة  بشأن  حكًما  القانونية  احملكمة  تصدر 

كانت املعلومات املعنية سريًة أم ال. 
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8-  نشر النتائج 

 )3( املادة  أحكام  مراعاة  مع  العام،  للمدافع  يجوز   -1
شخٍص  ُيعلِم  أن  مناسبًا،  يراه  الذي  وبالشكل  أعاله، 
القضية  بشأن  توصية  أو  نظر  وجهة  أو  نتيجة  بأية 

التي يتولى التحقيق فيها. 

 -2

األعمال  حول  خطيًا  تقريًرا  العام  املدافع  يرفع  أ- 
مرًة  العامة  اجلمعية  إلى  مكتبه  يؤديها  التي 
على  تقرير  أي  عرض  شريطة  سنة،  كل  واحدًة 

جدول أعمال املجلس الوطني للمقاطعات. 

األوقات،  من  وقت  أي  في  العام،  املدافع  يقّدم  ب- 
التي  النتائج  بشأن  العامة  اجلمعية  إلى  تقريًرا 

يصل إليها في حتقيق معنٍي في حال: 

رأى ذلك ضرورًيا،   -1

أو اعتبر أنه يصّب في املصلحة العامة،   -2

أو  املستعجلة،  العناية  يستدعي  كان  أو   -3
التدخل، من جانب اجلمعية العامة، 

القيام  العامة  اجلمعية  رئيس  إليه  طلب  أو   -4
بذلك، 

الوطني  املجلس  رئيس  إليه  طلب  أو   -5
للمقاطعات القيام بذلك.

2/أ(  

علنيًا  العام  املدافع  يصدره  تقرير  أي  يكون  أ- 
العام  املدافع  يَر  لم  ما  اجلمهور،  ألفراد  ومتاًحا 
التقرير  إبقاء هذا  أن ظروًفا استثنائيًة تستدعي 
املدافع  رأى  إذا  ب.  والكتمان.  السر  طّي  في 
العام أن ظروًفا خاصًة تستوجب احملافظة على 
اللجنة  تزويد  فيجب  التقارير،  من  تقريٍر  سرية 
باألسباب التي تقف وراء ذلك. وإذا وافقت عليها 
باعتباره  التقرير  هذا  مع  التعامل  يتم  اللجنة، 
وثيقًة سريًة مبوجب قواعد البرملان. ج. لغايات 
إذا  قائمًة  اخلاصة‘  ’الظروف  تكون  املادة،  هذه 

كان نشر التقرير املعني ُيحتمل أن يؤدي إلى: 

تعريض أمن رعايا اجلمهورية للخطر،   -1

أو إحلاق الضرر بأي حتقيق آخر أو حتقيق   -2
قائم، 

السلم  تقويض  أو  العام  النظام  زعزعة  أو   -3
العام أو أمن اجلمهورية، 

أو إحلاق األذى مبصالح اجلمهورية،   -4

أو إذا كان املدافع العام يرى أنه يؤثر على   -5
يؤديها  التي  والفعالة  الناجعة  األعمال 

مكتبه. 

على  صلة  ذي  شخص  وأي  املشتكي  إْطالع  يجب   -3
النتائج التي يتوصل إليها التحقيق الذي أجراه املدافع 

العام، عندما يرى ذلك مالئًما، وعلى وجه السرعة. 

9- احتقار املدافع العام 

ال يجوز ألي شخٍص:   -1

أن يهني املدافع العام أو نائب املدافع العام،  أ- 

أن يؤدي أي عمل يتصل بأي حتقيق، إذا كان هذا  ب- 
التحقيق يسير في إجراءاته أمام محكمة قانونية، 

بصورٍة تشّكل احتقاًرا لهذه احملكمة. 

ال يحظر أي حكم يشمله هذا القانون على املدافع العام   -2
أن يناقش قضيًة يجري التحقيق فيها أو جرى التحقيق 

فيها مبوجب أحكام هذا القانون في البرملان. 

10- التعويض عن املصاريف 

يجوز للمدافع العام، بناًء على املوافقة احملددة أو العامة من 
املذكور  الوزير  قبل  من  مفوض  شخص  أي  أو  املالية  وزير 
املصاريف  من  جزء  أو  املصاريف  دفع  يطلب  أن  باملوافقة، 
فيما  أو  التحقيق  مجريات  خالل  شخص  أي  يتكبّدها  التي 
يتصل بالتحقيق الذي أجراه املدافع العام، من أموال الدولة 

إلى ذلك الشخص. 

11- اجلرائم والعقوبات 

أحكام  يخالف  أيُّ شخص  بارتكاب جرٍم  مذنبًا  يعتبر   -1
أو  القانون،  هذا  من  و)9(  و)2/7(   )14/3( املواد 
الذي  النحو  على  العام  املدافع  مكتب  عمل  في  يتدخل 

تنص عليه املادة )4/181( من الدستور. 

عن  يتخلّف  شخص  أي  جرٍم  بارتكاب  مذنبًا  يعتبر   -2
 )14/3( املادة  عليها  تنص  مصلحٍة  عن  اإلفصاح 

أعاله. 

3-  يعتبر مذنبًا بارتكاب جرٍم أي شخص يرفض، دومنا 
أو  للتوجيه  االمتثال  عن  يتخلف  أو  مشروع،  سبب 
الطلب الذي تنص عليه املادة )4/7( أو يرفض اإلجابة 
يدلي  أو  املادة  تلك  مبوجب  عليه  ُيطرح  سؤال  أي  عن 
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بإجابة تعتبر كاذبًة بحسب علمه عن ذلك السؤال، أو 
املدافع  طلب  على  بناًء  اإلقرار  أو  القسم  أداء  يرفض 

العام مبقتضى أحكام املادة )6/7( أعاله. 

هذا  أحكام  مبوجب  بجرٍم  ُيدان  شخص  أي  يعاقب    -4
السجن  أو  راند   40،000 تتجاوز  ال  بغرامة  القانون 

لفترٍة ال تزيد عن 12 شهًرا أو بكلتا العقوبتني. 

12- ]ملغاة[

13- تنفيذ القانون 

أداء  أو  جاٍر،  حتقيق  أي  على  القانون  هذا  أحكام  تؤثر  ال 
أي  مينحها  أو  يفرضها  صالحية  أو  مهمة  أية  ممارسة  أو 

قانون. 

14- إلغاء القوانني 

املظالم لسنة 1979  أمني  قانون  القانون  ُيلغى مبوجب هذا 
)القانون رقم 118( لسنة 1979(، والقانون املعدل لقانون 
احملامي العام لسنة 1983 )القانون رقم 55 لسنة 1983( 
والقانون املعدل لقانون احملامي العام لسنة 1991 )القانون 

رقم )104( لسنة 1991(. 

15- العنوان القصير 

يسمى هذا القانون قانون املدافع العام لسنة 1994. 
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]RSBC 1996[ الفصل340  

التعريف  -1

اجلدول  في  املبينة  السلطة  تعني  ״سلطة״  القانون  هذا  في 
في  وعاملني  أعضاء  وتضم   35 الباب  إطار  في  املضافة  أو 

السلطة. 

تعيني أمني املظالم   -2

على  يجب  التشريعي،  املجلس  من  توصية  على  بناء   -1
احلاكم في الهيئة التشريعية تعيني أمني مظالم من أجل 
أمني  إلى  املوكلة  املهام  وتنفيذ  الصالحيات  ممارسة 

مظالم مبوجب هذا القانون. 

ويجب على املجلس التشريعي أن ال يوصي بتعيني أي   -2
شخص ليكون أمني مظالم ما لم تكن جلنة خاصة قد 

أوصت بذلك باإلجماع.

مدة تولي املنصب   -3

يجب أن يعني أمني مظالم ملدة 6 سنوات ويجوز إعادة   -1
 6 ملدة   2 الباب  في  عليها  املنصوص  بالطريقة  تعيينه 

سنوات أخرى. 

يجب على أمني املظالم أن ال يشغل أو ينخرط في عمل   -2
آخر. 

مكافأة   -4

العائدات  صندوق  من  املظالم،  ألمني  يدفع  أن  يحق   -1
في  القضاة  هيئة  رئيس  لراتب  مساو  راتب  املجمعة، 

محكمة املقاطعة. 

يجب تسديد تكاليف السفر املعقولة ألمني املظالم التي   -2
أنفقها في أداء الواجبات. 

معاش التقاعد   -5

مع مراعاة أحكام الفقرتني الفرعيتني )2( و )3(، فإن   -1
خطة معاشات تقاعد اخلدمة العامة تستمد من قانون 
أمني  على  تنطبق  والتي  العام  القطاع  معاشات  خطط 

املظالم. 

التقاعدية  اخلطة  إطار  في  املعاش  مقدار  حساب  عند   -2
للخدمة العامة فإنه يجب احتساب كل سنة من سنوات 
اخلدمة ألمني املظالم على أنها سنة ونصف من اخلدمة 

في حساب املعاش التقاعدي. 

من  سنة   35 من  املستحقة  املبالغ  من  الرغم  وعلى   -3
املساهمات  فإن  التقاعدي،  املعاش  اخلدمة في حساب 
عن  تكون  أن  يجب  العامة  للخدمة  التقاعد  خطة  في 
اخلدمة  من  سنة   35 فوق  إضافية  خدمة  سنة  كل 

احملسوبة.

استقالة، عزل أو تعليق  -6

يجوز ألمني املظالم في أي وقت االستقالة من منصبه   -1
مبوجب إشعار خطي

إلى رئيس املجلس التشريعي، أو أ- 

هناك  يكن  لم  إذا  التشريعي  املجلس  مقرر  إلى  ب- 
كولومبيا  مقاطعة  عن  غائبا  كان  إذا  أو  رئيس 

البريطانية.

واستنادا  التشريعي،  املجلس  من  توصية  على  بناء   -2
لعجزه أو أي سبب آخر، ووفقا للتوصية، يتوجب على 

احلاكم أن

يوقف أمني املظالم، مع أو من دون راتب، أو أ- 

يعزل أمني املظالم من منصبه. ب- 

وبناء على توصية من املجلس التشريعي يتوجب على   -3
احلاكم تعيني قائم بأعمال أمني املظالم إذا

كندا
قانون أمني املظالم في مقاطعة كولومبيا البريطانية 

)1996(
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مت توقيف أمني املظالم، أ- 

ال  آخر  لسبب  شاغرا  املظالم  أمني  مكتب  أصبح  ب- 
ميت بصلة للفقرة الفرعية )4(

بشكل  تغيب  أو  مريضا  املظالم  أمني  أوأصبح  ج- 
مؤقت لسبب آخر.

ينتهي تعيني القائم بأعمال أمني املظالم مبوجب الفقرة   -4
الفرعية )3( عندما 

يتم تعيني أمني مظالم جديد في إطار الباب 2، أ- 

في نهاية فترة توقيف أمني املظالم، ب- 

الدورة  بدء  بعد  يوما   30 انتهاء  بعد  مباشرة  ج- 
القادمة للمجلس التشريعي،

التماثل  بعد  املظالم  أمني  مكتب  إلى  بالعودة  أو  د- 
للشفاء أو العودة بعد الغياب.

األيام  غضون  في  التشريعية  السلطة  تنعقد  لم  وإذا   -5
اخلمسة املقبلة، فقد يلجأ احلاكم إلى تعليق عمل أمني 
املظالم، مع أو بدون راتب، بسبب عجزه أو ألي سبب 

آخر.

توصية  بدون  املظالم  أمني  بأعمال  قائم  تعيني   -7
السلطة التشريعية

قد يعني احلاكم في املجلس قائما بأعمال أمني املظالم  -1

إذا: أ- 

مت تعليق عمل أمني املظالم أو عزله، أو  -1

آخر  لسبب  شاغرا  املظالم  ديوان  أصبح   -2
)ج(،   )2( الفرعية  بالفقرة  صلة  ذي  غير 
جلسة  التشريعية  السلطة  تعقد  عندما 
الباب  ولكن بدون تقدمي توصية في إطار 
2 أو 6 )3( وقبل نهاية تلك اجللسة أو قبل 
تتجاوز  أن  بعد  التشريعية  للسلطة  رفعها 

5 أيام،

مكتبه  أصبح  أو  املظالم  أمني  عمل  تعليق  مت  إذا  ب- 
شاغرا، وعند عدم التئام السلطة التشريعية في 

غضون األيام اخلمسة املقبلة، أو

إذا كان أمني املظالم مريضا أو غائبا بشكل مؤقت  ج- 
ألي سبب آخر.

ينتهي تعيني قائم بأعمال أمني املظالم مبوجب الفقرة   -2
الفرعية )1(

بتعيني أمني مظالم جديد في إطار الباب 2، أ- 

في نهاية فترة تعليق عمل أمني املظالم، ب- 

مباشرة بعد انقضاء 30 يوما وبعد جلسة اليوم  ج- 
الذي مت فيه تعيني أمني املظالم،

إطار  في  املظالم  أمني  بأعمال  قائم  تعيني  عند  د- 
الباب 6 )3(، أو

بسبب  غياب  بعد  املظالم  ديوان  إلى  العودة  عند  ه�- 
املرض أو أي سبب آخر.

املوظفني  -8

وفقا لقانون اخلدمة العامة، يجوز ألمني املظالم تعيني   -1
املوظفني الالزمني ألداء الواجبات املنوطة به.

ألغراض تطبيق قانون اخلدمة العامة على هذا القسم،   -2
يعد أمني املظالم مبثابة وكيل وزير.

يجوز ألمني املظالم أن يقدم تقريرا خاصا إلى املجلس   -3
التشريعي إذا كان يعتقد

أن املبالغ املقدرة إلنشاء ديوان املظالم،  أ- 

املظالم من قبل  إلى أمني  املقدمة  أن اخلدمات  أو  ب- 
غير  العامة  اخلدمة  في  املوظفني  عالقات  جلنة 
بالواجبات  القيام  من  املظالم  أمني  لتمكني  كافية 

املنوطة به.

السرية   -9

وقبل البدء مبمارسة واجباته يجب على أمني املظالم أن   -1
يؤدي اليمني أمام مقرر املجلس التشريعي 

بأن يقوم مبمارسة الصالحيات وأداء الواجبات  أ- 
بكل صدق ونزاهة، 

وبأن ال يفشي أية معلومات وردت مبوجب هذا  ب- 
القانون، إال إذا سمح القانون بذلك. 

وقبل البدء في أداء واجباته يقوم كل موظف في ديوان   -2
املظالم بأداء اليمني أمامه بأن ال يفشي أية معلومات ال 

يسمح بها القانون. 

ألغراض الفقرة الفرعية )2( يعتبر أمني املظالم مفوضا   -3
التخاذ إقرارات ملقاطعة كولومبيا البريطانية. 

أن  مكتبه  في  املوظفني  وكل  املظالم  أمني  على  يجب   -4
يراعوا احلفاظ على السرية فيما يتعلق بجميع املسائل 
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هذا  مبوجب  واجباتهم  أداء  في  عليها  يطلعون  التي 
القانون. 

يتوجب على أمني املظالم أو من يعمل في مكتبه أو حتت   -5
إشرافه أن ال يعطي أو يكره على اإلدالء بشهادته في 
فيما  قضائي  طابع  ذات  إجراءات  أية  في  أو  محكمة 
واجباته  ممارسة  خالل  من  عرفها  مبعلومات  يتعلق 

مبوجب هذا القانون، إال إذا كان ذلك

لفرض سلطات أمني املظالم للتحقيق،  أ- 

لفرض االمتثال لهذا القانون، ب- 

شهادة  بسبب  شخص  مبحاكمة  متعلقا  أو  ج- 
الزور.

ما  بسرية  القانون  هذا  مبوجب  التحقيق  إجراء  يجب   -6
تتطلب  خاصة  ظروف  هناك  أن  املظالم  أمني  يعتبر  لم 

معرفة اجلمهور من أجل مواصلة التحقيق. 

املظالم  أمني  يكشف  فقد  القسم،  هذا  من  الرغم  وعلى   -7
يعتبرها  أن يكشف عن مسألة  يأذن ألحد موظفيه  أو 

ضرورية من أجل 

مواصلة التحقيق،  أ- 

مقاضاة جرمية مبوجب هذا القانون، أو  ب- 

والتوصيات  لالستنتاجات  أسباب  وجود  إثبات  ج- 
الواردة في تقرير ما مبوجب هذا القانون.

املسائل  في  املظالم  أمني  وواجبات  صالحيات   -10
اإلدارية

مببادرة  أو  شكوى  على  بناء  اإلدارية،  الناحية  من   -1
خاصة منه، قد يقوم أمني املظالم بالتحقيق في:

أي قرار أو توصية، أ- 

أي أمر مت اتخاذه أو حذفه، أو ب- 

أية إجراءات متبعة من قبل السلطة التي قد تثير  ج- 
غضب شخص ما.

إلى  املسندة  والواجبات  الصالحيات  ممارسة  وميكن   -2
القانون  في  حكم  تنفيذ  من  الرغم  على  املظالم  أمني 

مفاده أن

قرارا أو توصية أو أمرا أصبح نهائيا، ال رجعة  أ- 
عنه،

ال يكمن في القرار أو التوصية أي استئناف، ب- 

أو ال ميكن الطعن، أو اإللغاء أو التشكيك في أي  ج- 
إجراء أو قرار صادر عن السلطة.

يجوز للمجلس التشريعي أو أي من اللجان التابعة له   -3
في أي وقت أن يحيل املسألة إلى أمني املظالم للتحقيق 

فيها وتقدمي تقرير.

ويجب على أمني املظالم  -4

مبوجب  إليها  املشار  املسألة  في  يحقق  أن  أ- 
مع  ينسجم  ما  بقدر  وذلك   ،)3( الفرعية  الفقرة 

اختصاص أمني املظالم، و

أن يقدم التقرير الذي يراه مناسبا. ب- 

إلى 26 فيما يتعلق بإجراء  ال تنطبق األقسام من 23   -5
حتقيق أو تقدمي تقرير مبوجب الفقرة الفرعية )4(.

اختصاص أمني املظالم  -11

ال يجيز هذا القانون ألمني املظالم التحقيق في قرار أو   -1
توصية أو عمل أو تقصير 

االعتراض  أو  يتعلق باحلق في االستئناف  فيما  أ- 
أو حق طلب إعادة النظر في موضوع القضية إلى 
التشريع،  يسنها  التي  التحكيم  هيئة  أو  احملكمة 
االستئناف،  في  احلق  ممارسة  بعد  حتى 
انقضاء  بعد  حتى  أو  التطبيق  أو  واالعتراض 

املهلة الزمنية ملمارسة هذا احلق، أو

من شخص يتصرف كمحام أو مستشار للسلطة  ب- 
فيما يتعلق بدعوى.

بدء  قبل  وقع  سلوك  في  التحقيق  املظالم  ألمني  يجوز   -2
هذا القانون.

اختصاص  حول  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  كان  وإذا   -3
احلاالت  من  فئة  أو  دعوى  في  للتحقيق  املظالم  أمني 
مبوجب هذا القانون، فإنه يجوز ألمني املظالم أن يقدم 
طلبا إلى احملكمة العليا الستصدار أمر تفسيري يحدد 

هذه املسألة.

الشكوى إلى أمني املظالم  -12

قبل  القانون، من  تقدم شكوى، مبوجب هذا  أن  ميكن   -1
شخص أو مجموعة من األشخاص.

يجب أن تكون الشكوى خطيا.  -2

إذا كان هناك بالغ خطي من قبل شخص أو نيابة عنه   -3
أو  إقليمية  أو  فدرالية  مستشفى  في  محصورا  لكونه 
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مؤسسة إصالحية فدرالية أو إقليمية أو في مستشفى 
أو شخص ما، وكان هذا  أو منشأة تديرها سلطة ما، 
البالغ موجه إلى أمني املظالم فإنه، وعلى الفور، يتوجب 
على الشخص املسؤول عن املؤسسة أو املستشفى أو 

املرفق أن يرسل البالغ اخلطي مغلقا إلى أمني املظالم.

وبدوره يتلقى الشخص احليس أو احلجز، وبالطريقة   -4
في  موضح  هو  كما  املظالم  أمني  من  رسالة  نفسها، 

الفقرة الفرعية )3(.

ينطبق هذا على األقسام الفرعية )3( و )4( على الرغم   -5
من تطبيق أي تشريع آخر.

رفض التحقيق  -13

قد يرفض أمني املظالم التحقيق أو وقف التحقيق في شكوى، 
وحسب رأي أمني املظالم، في احلاالت اآلتية: 

املتضرر  الشخص  أو  الشكوى  صاحب  كان  إذا  أ- 
على علم بالقرار، بالتوصية، بالفعل أو باالمتناع 
الذي تشير إليه الشكوى وذلك قبل أكثر من عام 

واحد على استالم أمني املظالم للشكوى؛

إذا كان موضوع الشكوى يؤثر في املقام األول  ب- 
على شخص غير صاحب الشكوى الذي ال يسعى 

لتحقيق مصلحة شخصية في ذلك؛ 

القائمة  اإلدارية  اإلجراءات  أو  القانون  كان  إذا  ج- 
في  املتضرر  للشخص  مناسبا  عالجا  يوفر 
لعدم  أي مبرر معقول  الظروف، وال يوجد  هذه 

االستفادة من ذلك العالج؛ 

أو مفتعلة، ولم تصدر  تافهة  الشكوى  كانت  إذا  د- 
عن حسن نية؛ 

من  مزيدا  كان  إذا  الظروف،  كل  مراعاة  مع  ه�- 
في  النظر  أجل  من  ضروريا  ليس  التحقيق 

الشكوى؛ 

التحقيق لن يفيد  إذا كان  في ظل هذه الظروف،  و- 
صاحب الشكوى أو الشخص املتضرر؛ 

إذا كان صاحب الشكوى قد تخلى عن الشكوى  ز- 

أو  احلالي  العنوان  تقدمي  عدم  خالل  من   -1
رقم الهاتف إلى ديوان املظالم ليتمكن من 

االتصال بصاحب الشكوى، أو 

من خالل عدم االستجابة بعد عدد معقول   -2
املظالم  أمني  بها  قام  التي  احملاوالت  من 

أو  كتابة  الشكوى  بصاحب  لالتصال 
شفهيا؛ 

الشكوى  صاحب  قبل  من  الشكوى  سحب  يتم  ح- 
مبوجب إخطار إلى ديوان املظالم؛ 

يتم تسوية الشكوى مبوجب املادة 14. ط- 

إخطار أمني املظالم للسلطة  -14

يتوجب  فإنه  مسألة،  في  يحقق  املظالم  أمني  كان  إذا   -1
عليه إخطار السلطة املتضررة وأي شخص آخر يرى 

أمني املظالم أنه من املناسب إعالمه في هذه الظروف.

أمني  يتشاور  قد  التحقيق  بعد  أو  أثناء  وقت  أي  في   -2
املظالم مع سلطة ما في محاولة لتسوية الشكوى، أو 

ألي غرض آخر.

إذا تلقى أمني املظالم، وقبل اتخاذ أي قرار في مسألة   -3
يجري التحقيق فيها، طلبا للتشاور من السلطة، يجب 

على أمني املظالم أن يتشاور معها.

القدرة على احلصول على املعلومات  -15

من  املعلومات  على  املظالم  أمني  ويحصل  يتلقى  قد   -1
تعقد  وقد  مناسبة،  يراها  التي  بالطريقة  األشخاص 
جلسات  املظالم  ألمني  التابعة   التقديرية  السلطة 

استماع. 

هذا  مع  وانسجاما   ،)1( الفرعية  الفقرة  تقييد  دون   -2
القانون، قد يقوم أمني املظالم بواحد أو أكثر من األمور 

اآلتية: 

الدخول، في أي وقت معقول، إلى جميع األماكن  أ- 
بالتفتيش،  والقيام  سلطة،  أية  تشغلها  التي 
هناك،  شخص  أي  مع  انفراد  على  والتحدث 
في  تدخل  التي  املسائل  تلك  في  والتحقيق 

اختصاص أمني املظالم؛ 

وثائق،  أو  معلومات  بتقدمي  ما  شخص  مطالبة  ب- 
تتعلق  املظالم،  أمني  يحددهما  ومكان  وقت  في 
ذلك  كان  إذا  عما  النظر  بغض  وذلك  بالتحقيق، 
إذا  أو  السلطة،  لدى  عضو  أو  موظف  الشخص 
تلك  سيطرة  حتت  أو  عهدة  في  الوثائق  كانت 

السلطة؛ 

تقدمي نسخ من املعلومات املقدمة أو الوثائق في  ج- 
إطار هذا القسم؛ 



48

جتميع نصوص مرجعية

استدعاء أي شخص ومطالبته بأداء اليمني أمام  د- 
أمني املظالم وذلك من أجل تقدمي معلومات ذات 
إذا  عما  النظر  بصرف  وذلك  بالتحقيق،  صلة 
أو  أو عضو  الشخص صاحب شكوى  كان ذلك 
يطلب  الغرض  لهذا  ورمبا  السلطة،  في  موظف 

أداء اليمني؛ 

تلقي وقبول أدلة، مشفوعة بالقسم، إذا كان أمني  ه�- 
املظالم يعتبرها مناسبة ومقبولة في احملكمة. 

مت  شيء  أي  أو  وثيقة  استعادة  السلطة  طلبت  إذا   -3
يتوجب  فإنه   ،)2( الفرعية  الفقرة  في  عليه  احلصول 
السلطة في غضون 48  إلى  إعادتها  املظالم  أمني  على 
ساعة بعد استالم الطلب، ولكن أمني املظالم قد يطلب 

توفيرها مرة أخرى وفقا لهذا القسم.

احلماية  -16

يجب أن ال يوقف، ينفى، يخوف، يكره، يطرد، أوتفرض أية 
عقوبة مالية أو يكون هناك متييز ضد أي شخص ألنه يقدم 
شكوى ويعطي أدلة أو يساعد بأي شكل آخر في التحقيق، أو 

اإلبالغ عن شكوى أو إجراءات أخرى مبوجب هذا القانون.

فرصة لتقدمي إقرارات  -17

إذا تبني ألمني املظالم أنه قد تكون هناك أسباب كافية إلصدار 
تقرير أو توصية مبوجب هذا القانون والتي ميكن أن تؤثر 
أمني  يتوجب على  فإنه  أي شخص،  أو  أية سلطة  سلبا على 

املظالم قبل البت في هذه املسألة أن يقوم:

بإبالغ السلطة أو أي شخص باألسباب، و أ- 

لتقدمي  الفرصة  الشخص  أو  السلطة  مبنح  ب- 
أمني  لتقدير  وفقا  كتابيا  أو  شفويا  إما  إقرارات، 

املظالم.

قد يحد املدعي العام من سلطات التحقيق  -18

ينبغي على أمني املظالم أن ال يدخل أية أماكن عمل وال   -1
إذا  أية معلومة، أو إجابة، أو وثيقة أو أي شيء  يطلب 

كان املدعي العام يشهد أن كل ذلك قد

عن  الكشف  أو  التحقيق  يعرقل  أو  مع  يتداخل  أ- 
جرمية،

املجلس  مداوالت  عن  الكشف  عليه  ينطوي  ب- 
التنفيذي، أو

ينطوي عليه الكشف عن أعمال املجلس التنفيذي  ج- 
طبيعة  ذات  بامور  يتصل  فيما  جلانه  أحد  أو 
سرية، وأن كشف النقاب عنها يتعارض أو يضر 

باملصلحة العامة.

من  شهادة  كل  عن  يبلغ  أن  املظالم  أمني  على  ينبغي   -2
النائب العام إلى املجلس التشريعي في موعد ال يتجاوز 

تقرير أمني املظالم السنوي املقبل.

تطبيق القوانني األخرى بشأن اإلفصاح   -19

مع مراعاة أحكام املادة )18( أعاله، ال تسري القاعدة   -1
التي تخوِّل أو توِعز بحجب مستنٍد أو شيء، أو رفض 
اإلفصاح عن أمر في معرض اإلجابة عن سؤال، على 
أساس أن هذا اإلفصاح سيُلحق الّضرر بالصالح العام، 
على إبراز املستند أو الشيء أو إفصاح ذلك األمر ألمني 

املظالم. 

مع مراعاة أحكام املادة )18( أعاله والفقرة )4( أدناه،   -2
ملَزًما  يعتبر  الذي  الشخص  على  ُيشتَرط  أن  ال يجوز 
يتعلق  فيما  السرية  على  باحملافظة  تشريٍع  مبوجب 
معلومات  أية  بتوفير  عنه  اإلفصاح  بعدم  أو  أمر  بأي 
أو إجابة عن أي سؤال يطرحه أمني املظالم فيما يتّصل 
بذلك األمر، أو أن يبرز أمني املظالم أي مستند أو شيء 
يتعلق به، إذا كان االمتثال لذلك الطلب سيشّكل خرًقا 

لاللتزام بالسرية أو االمتناع عن اإلفصاح. 

مع مراعاة أحكام املادة )18( أعاله وبغّض النظر عن   -3
ملَزًما  كان  إذا  الشخص  على  يجب  أعاله،   )2( الفقرة 
على  بناًء  بأمر  يتصل  فيما  السرية  على  باحملافظة 
قواعد  من  قاعدة  أو  املدنية  اخلدمة  قانون  ميليه  قسٍم 
القانون املشار إليها في الفقرة )1( أعاله أن يفصح عن 
املعلومات وأن يجيب عن األسئلة وأن يبرز املستندات 

أو األشياء بناًء على طلب أمني املظالم. 

ألمني  يجوز  أعاله،   )18( املادة  أحكام  مراعاة  مع   -4
املظالم بعد استالم موافقة املتظلِّم اخلطية أن يطلب من 
والذي  أعاله،   )2( الفقرة  في  الوارد وصُفه  الشخص 
يتعني عليه، أن يقدِّم املعلومات وأن يجيب عن أي سؤال 
أو أن يبرز أي مستند أو شيء يطلبه أمني املظالم والذي 

يتعلق بتلك الشكوى دون غيرها. 

املعلومات املميزة   -20

الشخص  يتمتع  أعاله،   )19( املادة  أحكام  مراعاة  مع   -1
بذات املزايا فيما يتصل باإلدالء باملعلومات أو اإلجابة 
عن األسئلة أو إبراز املستندات أو األشياء ألمني املظالم 
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كما لو كان يتمتع بها فيما يتعلق بدعوى أمام احملكمة. 

في  احلنث  بسبب  الشخص  محاكمة  حاالت  عدا  فيما   -2
ُتقبل  القانون، ال  اليمني أو بسبب جرمية مبوجب هذا 
القائمة  اإلجراءات  في  الشخص  بها  يدلي  التي  األدلة 
أمام أمني املظالم واألدلة على قيام هذه اإلجراءات ضد 
ذلك الشخص في احملكمة أو في أية إجراء آخر يتّصف 

بطابع قضائي. 

املصاريف املرتبطة بالشهود واملعلومات   -21

يستحق الشخص الذي يتم استجوابه مبوجب أحكام   -1
واملخصصات  الرسوم  نفس  )د(   )2(  15 املادة 
أمام  شاهًدا  الشخص  هذا  كان  لو  كما  واملصاريف 

احملكمة العليا. 

إذا تكبّد الشخص مصاريف في معرض امتثاله لطلب   -2
أو معلومات أخرى،  املظالم إلبراز مستندات  أمني  من 
يجوز ألمني املظالم أن يسّدد لذلك الشخص املصاريف 
 )1( الفقرة  تغطيها  ال  والتي  حتّملها  التي  املعقولة 

أعاله. 

في حالة رفض التحقيق أو انقطاعه أو في حالة   -22
عدم إقامة البّينة الكافية في التظلّم 

إذا قّرر أمني املظالم   -1

التظلم  في  التحقيق  يتابع  ال  أن  أو  يحقق  أن  أ- 
مبوجب املادة )13( أعاله، أو 

الكافية  احلجة  تُقم  لم  أنه  التحقيق،  انتهاء  عند  ب- 
على صحة الشكوى، 

يجب على أمني املظالم 

أن يدّون هذا القرار خّطيًا،  ج- 

أن يبلغ، في أقرب فرصة معقولة، كالً من املتظلم  د- 
إلى  تدعو  التي  وباألسباب  بالقرار  والسلطة 

اتخاذه.  

)د(   )1( الفقرة  في  الواردة  األسباب  تكون  أن  يجب   -2
)ب(   )1( الفقرة  في  إليه  املشار  بالقرار  يتعلق  فيما 

خطية. 

تنص  الذي  التبليغ  في  يشير  أن  املظالم  ألمني  يجوز   -3
عليه الفقرة )1( )د( إلى أي إجراء آخر قد يتوفر أمام 

املتظلم. 

اإلجراءات التي تعُقب التحقيق   -23

إذا رأى أمني املظالم، بعد استكمال التحقيق، أن:   -1

مّما شِمله  أو تقصيًرا  أو عمالً  أو توصيًة  قراًرا  أ- 
موضوع التحقيق كان 

يخالف القانون،   -1

بالتمييز  يتّسم  أو  ظالم  أو  منصف  غير   -2
بصورة غير الئقة، 

قد اتُِّخَذ أو مت القيام به أو شاَبه التقصير   -3
أو قاعدة من قواعد  مبوجب حكم قانوني 
القانون أو ممارسة تعتبر غير منصفة أو 
ظاملة أو تتسم بالتمييز بصورة غير الئقة،  

منه  جزء  في  أو  كاملة  بصورة  استند  قد   -4
إلى خطأِ في القانون أو واقعة أو إلى أسس 

أو اعتبارات غير ذات صلة، 

غير  أو  تعسفية  إجراءات  بإنفاذ  يتعلق  قد   -5
معقولة أو غير نزيهة، أو 

قد اعتراه اخلطأ،     -6

في معرض اتخاذ إجراء أو التقصير في اتخاذه  ب- 
أو في اتخاذ قرار أو توصية أو العمل مبقتضاها، 

كانت السلطة 

قد قامت بذلك لغايٍة غير الئقة،   -1

ومالئمة  وافية  أسباب  إبداء  عن  تخلّفت   -2
فيما يتصل بطبيعة ذلك األمر، أو 

اتسمت باإلهمال أو تصّرفت بصورة غير   -3
الئقة. 

مع  التعامل  في  معقول  غير  تأخير  هناك  كان  ج- 
أن  املظالم  أمني  على  يجب  التحقيق.  موضوع 
يبلغ رأيه واألسباب التي تدعو إليه إلى السلطة، 
ويجوز له أن يرفع التوصية التي يراها مناسبة. 

ألمني  يجوز  أعاله،   )1( الفقرة  ألحكام  تقييد  دون   -2
املظالم أن يوصي بأن: 

تتم إحالة األمر إلى السلطة املعنية إلعادة النظر  أ- 
فيه، 

يتم استدراك الفعل،  ب- 

يتم تصويب التقصير أو التأخير،  ج- 
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يتم شطب القرار أو التوصية أو تغييرهما،   د- 

يتم إبداء األسباب،  ه�- 

يتم تغيير املمارسة أو اإلجراء أو السلوك،  و- 

تتم إعادة النظر في التشريع أو في قاعدة أخرى  ز- 
من قواعد القانون، أو 

يتم اتخاذ أية خطوات أخرى.   ح- 

صالحية إبالغ أمني املظالم باخلطوات املتخذة   -24

في حال اخلروج بتوصية مبوجب املادة )23( أعاله،   -1
يجوز ألمني املظالم أن يطلب إلى السلطة 

إبالغ أمني املظالم ضمن فترة محددة باخلطوات  أ- 
إنفاذ  أجل  من  اتخاذها  اقتراح  يتم  أو  مّت  التي 

التوصية، أو 

باألسباب التي تدعو إلى عدم إنفاذ التوصية إذا  ب- 
لم تكن قد اتُِّخذت، أو يجري اتخاذ، أية خطوات. 

به  أدلت  الذي  الرّد  بعد دراسة  املظالم،  أمني  اعتقد  إذا   -2
احلكمة  من  أن  أعاله،   )1( الفقرة  مبوجب  السلطة 
التوصية،  على  التعديالت  من  املزيد  إضافة  أو  تعديل 
فيجب عليه أن يبلغ السلطة بالتوصية على الوجه الذي 

ُعدِّلت به، ويجوز له أن يطلب إلى السلطة بأن تبلغه 

باخلطوات التي جرى، أو يجري، اقتراح اتخاذها  أ- 
من أجل إنفاذ التوصية املعدلة، أو 

التوصية  إنفاذ  عدم  إلى  تدعو  التي  باألسباب  ب- 
املعدلة إذا لم تكن قد اتُِّخذت، أو يجري اتخاذ، أية 

خطوات.

عدم  حال  في  املظالم  أمني  يرفعه  الذي  التقرير   -25
اتخاذ أي إجراء مناسب 

أو  كاٍف  أنه  املظالم  أمني  يرى  إجراٍء  اتخاذ  يتم  لم  إذا   -1
مناسب، ضمن الفترة املعقولة القائمة بعد تقدمي الطلب 
مبوجب أحكام املادة )24( أعاله، يجوز ألمني املظالم، 
بعد دراسة أية أسباب تبيّنها السلطة، أن يقّدم تقريًرا 
حول هذا األمر إلى نائب احلاكم، ويجوز له بعد ذلك أن 
التشريعية بشأن هذا األمر  إلى اجلمعية  يرفع تقريًرا 

على الوجه يراه مناسبًا. 

الذي  التقرير  مع  ُيرِفق  أن  املظالم  أمني  على  يجب   -2
تنص عليه الفقرة )1( أعاله نسخًة عن التوصية التي 

املادة )24(  أحكام  عليها مبوجب  َوَرَد  رّد  وأي  أعّدها 
أعاله، ومع ذلك يتعني على أمني املظالم أن يحذف من 
التوصية ومن الرد أية مادة ميكن أن تشّكل تدخالً في 
خصوصية أي شخص بصورة غير معقولة، ويجوز 
أو  عضو  هوية  عن  تفِصح  التي  املادة  يحذف  أن  له 

مسؤول أو موظف في السلطة. 

إبالغ املتظلم   -26

إذا أعّد احملقق في الشكاوى توصيًة وفًقا ألحكام املادة   -1
)23( أو املادة )24( أعاله ولم ُيتَّخذ أي إجراء يعتبره 
كافيًا أو مناسبًا خالل فترة معقولة، فيجب على أمني 

املظالم 

أن يبلغ املتظلم بالتوصية،  أ- 

يعتبرها  إضافية  تعليقات  إبداء  له  ويجوز  ب- 
مناسبة. 

يجب على أمني املظالم في كل حالة من هاتني احلالتني   -2
إبالغ املتظلم ضمن فترة معقولة بنتيجة التحقيق. 

عدم توفر احلق في حضور جلسة االستماع   -27

ليس للشخص حضور جلسة استماع كحق من حقوقه أمام 
أمني املظالم إال على الوجه الذي ينص هذا القانون عليه. 

ال يخضع أمني املظالم للمراجعة  -28

ال يجوز االعتراض على اإلجراءات التي ينفذها أمني املظالم 
كان  إذا  إال  احملكمة،  قبل  من  عنها  مساءلته  أو  مراجعتها  أو 

ذلك بسبب انعدام االختصاص أو جتاوزه. 

اإلجراءات املميزة   -29

ال تقوم اإلجراءات ضد أمني املظالم أو ضد الشخص   -1
أي  عن  املظالم  أمني  من  تفويض  مبوجب  يعمل  الذي 
شيء يجري تنفيذه بحسن نية، أو يتم اإلبالغ عنه أو 
أو ما يزعم من ممارسة  به في سياق ممارسة  البْوح 

املهام التي ينص عليها هذا القانون. 

أو  التشهير  بشأن  قانون  أو  تشريع  أي  ألغراض   -2
القذف، 

يعتبر أي شيء يقال، وكافة املعلومات التي ُتقدَّم  أ- 
وجميع املستندات التي ُتبَرز في سياق التحقيق 
الشكاوى  في  احملقق  أمام  القائم  اإلجراء  أو 



51

نصوص مرجعية دولية حول إنشاء مؤسسات امناء املظالم

مبوجب هذا القانون ذا امتياز إلى ذات احلد الذي 
يعتبر فيه التحقيق أو اإلجراء مبثابة إجراء قائم 

أمام احملكمة. 

والبيان  املظالم  أمني  يرفعه  الذي  التقرير  يعتبر  ب- 
النزيه والدقيق الذي يأتي به التقرير في صحيفة 
أو مجلة دورية منشورة أو بّث ذا امتياز إلى ذات 
أمني  رفعه  الذي  التقرير  فيه  يعتبر  الذي  احلد 

املظالم مبثابة أمر صادر عن احملكمة. 

تفويض الصالحيات   -30

يجوز ألمني املظالم أن يفّوض بصورة خطية شخًصا   -1
من  صالحيات  بأية  األشخاص  من  مجموعًة  أو 
القانون،  أو مهمة من مهماته مبوجب هذا  صالحياته 

باستثناء صالحية 

التفويض مبوجب هذه املادة،  أ- 

رفع تقرير وفق أحكام هذا القانون،  ب- 

املادة )19(  اإلفصاح مبوجب  أو  اإلبراز  وطلب  ج- 
)1( أعاله. 

بناًء على  املادة  الذي تنص عليه هذه  التفويض  ُيفَسخ   -2
من  املظالم  أمني  مينع  ال  وهذا  املظالم[،  ]أمني  رغبة 
ممارسة صالحية التفويض في أي وقت من األوقات. 

أمني  يراها  التي  للشروط  التفويض  إخضاع  يجوز   -3
املظالم مناسبة. 

إذا لم َيُعْد أمني املظالم الذي صدر عنه التفويض يتولى   -4
التفويض سارًيا طاملا بقي املفوض في  منصبه، يبقى 
منصبه أو إلى حني فسخه من جانب أمني املظالم الذي 

يخلفه. 

يجب على الشخص الذي يّدعي بأنه ميارس صالحية   -5
من صالحيات أمني املظالم بناًء على تفويض مبوجب 
هذه أحكام املادة أن ُيبِرز البينة على السلطة التي تخوله 

ممارسة تلك الصالحية، عندما ُيطلب إليه ذلك. 

التقارير السنوية واخلاصة   -31

على أمني املظالم أن يرفع تقريًرا سنوًيا حول شؤون   -1
مكتبه إلى رئيس اجلمعية التشريعية. 

اجلمعية  على  التقرير  يعرض  أن  الرئيس  على  يجب   -2
التشريعية في أقرب فرصة ممكنة. 

إذا رأى أمني املظالم أن املصلحة العامة أو أن مصلحة   -3
شخص ما أو سلطة ما تقضي عليه بأن يرفع تقريًرا 
خاًصا إلى اجلمعية التشريعية أو بأن ُيبدي تعليًقا عاًما 
حول أمر يتعلق بعمومه مبمارسة مهامه مبوجب هذا 

القانون أو حول قضية محددة أجرى التحقيق فيها. 

اجلرائم   -32

يعتبر الشخص أنه ارتكب جرًما عندما يؤدي أًيا من األفعال 
التالية: 

وبصورة  مشروع،  عذر  أو  مبرر  دون  يعوق  أ- 
أي  أو  املظالم  أمني  يقاوم  أو  يعرقل  أو  متعمدة، 
شخص آخر عند ممارسة صالحية موَكلة له أو 

واجب مفروض عليه وفًقا ألحكام هذا القانون. 

يتخلّف  أو  مشروع  عذر  أو  مبرر  دون  يرفض  ب- 
قانوني  لطلب  االمتثال  عن  مقصودة  بصورة 
أو أي شخص آخر مبوجب  يوّجهه أمني املظالم 

أحكام هذا القانون. 

يدلي ببيان كاذب عن قصد أو يضلّل أو يحاول  ج- 
عند  آخر  شخص  أي  أو  املظالم  أمني  تضليل 
أو واجب مفروض  له  ممارسة صالحية موكلة 

عليه وفق أحكام هذا القانون. 

ُيِخّل بَقسم أدلى به مبوجب أحكام هذا القانون.  د- 

يخالف أحكام املادة )16( أعاله.  ه�- 

التدابير األخرى   -33

تعتبر األحكام الواردة في هذا القانون إضافًة إلى أحكام أي 
تشريع آخر أو قاعدة قانونية أخرى، بحيث يتم مبوجبها 

في  احلق  على  أو  تدبير  اتخاذ  على  النص  أ- 
االستئناف أو الطعن، أو 

النص على اتخاذ إجراء للتحري أو التحقيق أمر  ب- 
يؤثر  أو  القانون  هذا  في  شيء  أي  يقيد  وال  ما، 
أو  االستئناف  في  احلق  أو  التدبير،  ذلك  على 

االعتراض أو اإلجراء. 

األحكام   -34

أو  منها  مبادرة  على  بناًء  التشريعية  للجمعية  يجوز   -1
بناًء على توصية نائب احلاكم أن تضع القواعد الالزمة 
لتوجيه أمني املظالم في ممارسة صالحياته وأداء املهام 

املرتبطة مبنصبه. 
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تنص  قواعد  وأية  القانون  هذا  أحكام  مراعاة  مع   -2
أن يحّدد  املظالم  أعاله، يجوز ألمني  الفقرة )1(  عليها 
اإلجراءات التي يطبّقها واإلجراءات التي يطبقها أعضاء 
فريقه في ممارسة الصالحيات املوكلة له أو أداء املهام 

التي يفرضها هذا القانون عليه. 

اإلضافات الواردة على امللحق   -35

يضيف  أن  إليه،  صادر  أمر  مبوجب  احلاكم،  لنائب  يجوز 
صالحيات إلى امللحق. 
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 20  ،)BwNeuAusG 16( باملادة  مؤخرا  تعديله  مت 
ديسمبر/كانون أول 2001

املادة )1( الوضع الدستوري، املهام 

املفوَّض  يؤدي  البرملانية،  الرقابة  ممارسة  سياق  في   -1
املهام املوكلة إليه بصفته عضًوا مساعًدا في البرملان. 

على  بناًء  معينة  أموٍر  في  التحقيق  املفوض  يتولى   -2
 (Bundestag) البرملان  عن  الصادرة  التعليمات 
إال  التعليمات  إصدار  يجوز  وال  الدفاع.  جلنة  أو 
األمر  ذلك  الدفاع  جلنة  جتعل  ال  التي  احلاالت  في 
إلى  يطلب  أن  للمفوض  ويجوز  ملداوالتها.  موضوًعا 
أمور  في  للتحقيق  تعليماٍت  تصدر  أن  الدفاع  جلنة 

 . معينة

يتّخذ املفوض، بناًء على مبادرته اخلاصة وباالحتكام   -3
في  انتباَهه،  تسترعي  عندما  إجراءات  اجتهاده،  إلى 
من   )4( الفقرة  عليه  تنص  الذي  حقه  ممارسة  سياق 
املادة )3( أدناه، أو من خالل املعلومات التي يتلّقاها من 
ُترفع  التي  االلتماسات  خالل  من  أو  البرملان،  أعضاء 
ظروٌف  أخرى،  طريقة  بأية  أو   )7( املادة  مبقتضى 
اخلاصة  األساسية  للحقوق  انتهاك  بوقوع  توحي 
الداخلية  التوجيهات  ملبادئ  أو  املسلحة  القوات  بأفراد 
يتفق  مبا  املفوض  يتصّرف  وال   .(Innere Führung)
التي جتعل فيها جلنة  مع اجلملة األولى، في احلاالت 

الدفاع األمر موضوًعا ملداوالتها. 

املادة )2( اإلبالغ عن املهام 

للسنة  خطيًا  عاًما  تقريًرا  البرملان  إلى  املفوض  يرفع   -1
الشمسية )التقرير السنوي(. 

ويجوز له، في أي وقت من األوقات، أن يقّدم تقارير   -2
مستقلة إلى البرملان أو جلنة الدفاع. 

على  بناًء  املفوض  فيها  يتصّرف  التي  احلاالت  وفي   -3

إليه،  املوجه  الطلب  على  بناًء  يرفع،  فهو  التعليمات، 
تقريًرا مستقالً حول نتائج التحقيق الذي أجراه. 

املادة )3( الصالحيات الرسمية 

عند أداء املهام املنوطة به، ميلك املفوض الصالحيات التالية: 

يجوز له أن يطلب املعلومات واإلّطالع على السجالت   -1
التابعني  واملوظفني  األجهزة  وجميع  الدفاع  وزير  من 
للوزير. وال يجوز منعه من هذه احلقوق إال في حالة 
وزير  املنع  هذا  ويقّرر  السرية.  توجب  التي  األسباب 
الدفاع بنفسه أو نائبه الرسمي الدائم، وعليه أن يبدي 
التعليمات  على  وبناًء  الدفاع.  جلنة  أمام  ذلك  أسباب 
التي تنص عليها الفقرة )2( من املادة )1( أعاله وفي 
حالة رفع التماس على أساس شكوى يقدمها امللتمس، 
باإلضافة  االلتماس  مقدِّم  سماع  في  احلق  فللمفوض 
إلى الشهود واخلبراء. ويتم تعويض هؤالء األشخاص 
مبوجب القانون بشأن رّد املصاريف ومكافأة الشهود 
 1969 األول/أكتوبر  تشرين   1 في  املؤرَّخ  واخلبراء 
)اجلريدة الرسمية الفيدرالية 1، ص. 1756(، والذي 
ُعدِّل آخر مرة مبوجب املادة )11( من القانون املؤّرخ 
)اجلريدة   1979 الثاني/نوفمبر  تشرين   26 في 

الرسمية الفيدرالية 1، ص. 1953(. 

يجوز له أن يعطي األجهزة املعنية الفرصة لتسوية أمٍر   -2
ما. 

أجل  من  املعنية  السلطة  إلى  ما  أمٍر  إحالة  له  يجوز   -3
مباشرة اإلجراءات اجلنائية أو التأديبية. 

يجوز له، في أي وقت من األوقات، أن يزور أية وحدات   -4
املسلحة  للقوات  تابعة  وسلطات  وأجهزة  ومقرات 
ذلك  عن  اإلعالن  دون  حتى  ومؤسساتها  الفيدرالية 
بصورة  احلق  بهذا  املفوض  شخُص  ويخوَّل  مسبًقا. 
حصرية. وتسري اجلملتان الثانية والثالثة من الفقرة 
تعديل  من  يلزم  ما  مع  الشأن[  هذا  ]في  أعاله   )1(

يستوجبه الوضع القائم. 

أملانيا
القانون بشأن املفوض البرملاني للقوات املسلحة )1982(
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يجوز له أن يطلب تقارير موجزة من وزير الدفاع حول   -5
ممارسة صالحية التأديب في القوات املسلحة وتقارير 
إحصائية من السلطات الفيدرالية وسلطات املقاطعات 
العدالة اجلنائية حيثما كانت  إدارة قطاع  املعنية حول 
]هذه التقارير[ ذات صلة بالقوات املسلحة أو باألفراد 

الذين يخدمون فيها. 

يجوز  التأديبية،  أو  اجلنائية  اإلجراءات  حالة  في   -6
استبعاد  عند  حتى  احملاكمة  إجراءات  يحضر  أن  له 
على  اإلّطالع  له  وُيتاح  منها.  اجلمهور  أفراد  عموم 
أو  العام  للنائب  ُيتاح  الذي  احلد  ذات  إلى  السجالت 
ممثل السلطة التي تباشر تلك اإلجراءات. كما يسري 
املتصلة  األمور  على  األولى  اجلملة  في  الوارد  احلق 
بإجراءات الطلبات والشكاوى مبوجب قانون التأديب 
احملاكم  أمام  العسكري  الشكاوى  ونظام  العسكري 
العسكري  االنضباط  جرائم  على  الوالية  متلك  التي 
والتي  اإلدارية  احملاكم  أمام  القائمة  اإلجراءات  وفي 
اإلجراءات  هذه  في  وله  مسؤوليتها.  مبجال  تتصل 
طرًفا  بصفته  السجالت  على  اإلّطالع  في  احلق  ذات 

في هذه اإلجراءات. 

املادة )4( املساعدة اإلدارية 

الفيدرالي  لالحتاد  التابعة  اإلدارية  والسلطات  احملاكم  ُتلَزم 
واملقاطعات )Länder( والبلديات بتقدمي املساعدة اإلدارية 

للمفوض في إجراء التحقيقات الضرورية. 

من  اإلعفاء  العامة،  التوجيهية  املبادئ   )5( املادة 
التعليمات 

يجوز للبرملان وجلنة الدفاع إصدار املبادئ التوجيهية   -1
العامة التي تنّظم عمل املفوض. 

على الرغم مما ورد في الفقرة )2( من املادة )1( أعاله،   -2
ال يخضع املفوض للتعليمات. 

املادة )6( االلتزام باحلضور 

الدفاع في أي وقت من األوقات طلب  يجوز للبرملان وجلنة 
حضور املفوض. 

املادة )7( حق أفراد القوات املسلحة في رفع االلتماس 

لكل فرد ن أفراد القوات املسلحة احلق في االتصال باملفوض 
الرسمية. وال يجوز  بالقنوات  املرور  بصورٍة مباشرٍة دون 

تأديبه أو ممارسة التمييز ضده بسبب االلتماس الذي رفعه 
إلى املفوض. 

املادة )8( االلتماسات مجهولة االسم 

ال يتم التعامل مع االلتماسات مجهولة االسم. 

املادة )9( سرية االلتماسات 

في احلاالت التي يتّخذ فيها املفوض إجراًء استجابًة اللتماس 
االلتماس  حقيقة  عن  اإلفصاح  في  لتقديره  األمر  ُيتَرك  ما، 
امللتمس بذلك،  إذا رغب  واسم مقدِّمه. وميتنع عن اإلفصاح 

وال حتول الواجبات القانونية دون االمتثال لهذه الرغبة. 

املادة )10( االلتزام بالسرية 

يتعلق  فيما  السرية  على  باحملافظة  املفوض  ُيلَزم   -1
بعد  حتى  رسمية  بصفة  علمه  بلغ  الذي  باألمر 
انقضاء فترة واليته في منصبه. وال يسري هذا على 
أو  املعلومة لدى عموم اجلمهور  الرسمية  املخاطبات 
السرية )نظًرا ملستوى األهمية  التي ال تستدعي  تلك 

لها(.  املعزّو 

رأس  على  قائًما  َيُعد  لم  ولو  حتى  للمفوض،  يجوز  ال   -2
عمله، أن يعطي أي دليل حول هذه األمور أمام محكمة 
أو خارجها أو أن يدلي بتصريحات دون إذن. وُيعطى 
جلنة  مع  بالتوافق  البرملان  رئيس  من  اإلذن  هذا 

الدفاع. 

لم  ما  شاهٍد  بصفة  األدلة  بإعطاء  اإلذن  منح  مُينَع  ال   -3
يكن ذلك يلحق األذى بالصالح العام لالحتاد الفيدرالي 
أو واحدة من املقاطعات األملانية، أو يعّرض أداء املهام 

العامة خلطر جسيم أو يعوقه بصورة كبيرة. 

عن  باإلبالغ  القانوني  االلتزام  على  هذا  يؤثر  ال   -4
النظام األساسي  اجلنايات والدفاع عن احملافظة على 

الدميوقراطي احلر. 

املادة )11( ]ملغاة[ 

وسلطات  الفيدرالية  السلطات  التزام   )12( املادة 
املقاطعات بإبالغ املفوض 

الفيدرالي  االحتاد  في  واإلدارية  القضائية  السلطات  ُتلَزم 
وتعميم  اإلجراءات،  مبباشرة  املفوض  بإبالغ  واملقاطعات 
التأديبية  اإلجراءات  في  التحقيقات  وترتيب  عامٍة،  تهمٍة 
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والنتيجة التي تخلص إليها هذه اإلجراءات، عند إحالة األمر 
إلى واحدة من هذه السلطات من قبل املفوض. 

املادة )13( انتخاب املفوض 

البرملان املفوض عن طريق االقتراع السري بأغلبية  ينتخب 
االنتخاب من قبل  املقترحات بشأن  إعداد  األعضاء. ويجوز 
أكبر عدٍد من  البرملانية، ومن قبل  الدفاع واملجموعات  جلنة 
مجموعة  تشكيل  بغية  املطلوب  الوجه  على  البرملان  أعضاء 
]في  نقاش  أي  يجري  وال  الداخلي.  النظام  مبوجب  برملانية 

هذا الشأن[. 

املادة )14( األهلية، فترة تولي املنصب، حظر ممارسة 
أية مهنة أخرى، اإلعفاء من اخلدمة العسكرية 

يكون كل أملاني له احلق في انتخابه عضًوا في البرملان   -1
ويبلغ اخلامسة والثالثني من عمره أهالً لتولي منصب 

املفوض. 

تكون فترة تولي منصب املفوض خمس سنوات. ومن   -2
املقبول إعادة انتخابه.  

ال يجوز للمفوض تولي أي منصب براتب، أو املشاركة   -3
إلى  االنتساب  أو  أية مهنة،  أو ممارسة  أية جتارة  في 
لغايات  ُينفَّذ  مشروع  في  إشرافية  أو  إدارية  هيئة 
الربح، أو إلى عضوية هيئة حكومية أو تشريعية تابعة 

لالحتاد الفيدرالي أو ملقاطعة من املقاطعات. 

اخلاصة  اليمني  املفوض  يؤدي  منصبه،  تولي  عند   -4
املادة )56( من  عليه  تنص  الذي  الوجه  على  مبنصبه 

القانون األساسي. 

من  منصبه،  في  واليته  فترة  طيلة  املفوض،  يعفى   -5
اخلدمة العسكرية. 

املادة )15( الوضع القانوني للمفوض، بداية فترة والية 
املنصب وانتهاؤها 

أحد  املفوض  مكتب  يعتبر  القانون،  هذا  ألحكام  وفًقا   -1
البرملان  رئيس  ويعنيِّ  الفيدرالية.  العامة  اخلدمات 

الشخص املنتَخب. 

كتاب  تسليم  بعد  املفوض  منصب  والية  فترة  تبدأ   -2
تعيينه أو، في حال أداء اليمني في تاريخ سابق )الفقرة 
)4( من املادة )14( أعاله(، في الوقت الذي تؤدى فيه 

اليمني. 

إنهاء  عدا  فيما  املفوض،  منصب  والية  فترة  تنتهي   -3
 )14( املادة  من   )2( الفقرة  أحكام  مبقتضى  وظيفته 

أعاله، أو بسبب الوفاة، 

بعزله.    .1

باستقالته.   .2

يوّجه  أن  للبرملان  يجوز  الدفاع،  جلنة  طلب  على  بناًء   -4
القرار  هذا  ويستدعي  املفوض.  عزل  إلى  رئيسه 

مصادقة أغلبية أعضاء البرملان. 

يجوز للمفوض أن يطلب عزله في أي وقت من األوقات.   -5
ويعلن رئيس البرملان عن العزل. 

املوظفون،  املدراء،  كبير  املفوض،  مقّر   )16( املادة 
املوازنة 

يكون مقر املفوض ملحًقا بالبرملان.   -1

يساند املفوَض ]في عمله[ كبيُر املدراء. ويساعد املفوض   -2
عدٌد إضافي من املوظفني في تنفيذ املهام املوكلة إليه. 
ويكون املوظفون املدنيون امللحقون باملفوض موظفني 
مدنيني من موظفي البرملان وفًقا ألحكام املادة )176( 
من القانون بشأن املوظفني املدنيني الفيدراليني املؤرخ 
الرسمية  الثاني/يناير 1977 )اجلريدة  في 3 كانون 
الفيدرالية 1، ص. 795، 842(، والذي ُعدِّل آخر مرة 
حزيران/  26 في  املؤرخ  الفيدرالي  القانون  مبوجب 

يونيو 1981 )اجلريدة الرسمية الفيدرالية 1، 553(. 
ويرأس املفوض املوظفني املعينني له. 

توفيرها  يتم  التي  الضرورية  واملعدات  املوظفني  ُتبَرز   -3
في  مستقلٍّ  فصٍل  في  وظائفه  أداء  لغايات  للمفوض 

موازنة البرملان. 

املادة )17( متثيل املفوض 

فترة  انتهاء  ومن  وظائفه،  أداء  من  املفوض  ُمنِع  إذا   -1
ميارس  خلفه،  والية  فترة  بداية  حتى  منصبه  توليه 
كبير املدراء حقوق املفوض باستثناء احلق الوارد في 
الفقرة )4( من املادة )3( أعاله. وتسري أحكام الفقرة 
املادة )5( أعاله ]في هذا اخلصوص[ مع ما  )2( من 

يلزم من التعديل. 

إذا ُمنع املفوض من ممارسة مهام منصبه لفترٍة تزيد   -2
عن ثالثة أشهر، أو عند انقضاء ما يزيد عن ثالثة أشهر 
بعد انتهاء فترة والية املفوض دون ابتداء فترة والية 
املدراء  كبير  يفوض  أن  الدفاع  لوزير  يجوز  له،  خلٍف 
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من   )4( الفقرة  أحكام  مبوجب  احلق  هذا  مبمارسة 
املادة )3( أعاله. 

املادة )18( املكافآت اخلاصة، الدفعات األخرى 

من بداية الشهر الشمسي الذي يتولى فيه منصبه حتى   -1
واليته،  فترة  فيه  تنتهي  الذي  الشمسي  الشهر  نهاية 
)أ(  البنود  وتسري  الرسمية.  املكافآت  للمفوض  تدفع 
و)ب( من الفقرة )1( من املادة )11( من القانون بشأن 
الوزراء الفيدراليني املؤرخ في 27 متوز/يوليو 1971 
والذي  الفيدرالية 1، ص. 1166(،  الرسمية  )اجلريدة 
ُعدل آخر مرة مبوجب القانون بشأن تخفيض مكافآت 
في  املؤرخ  البرملان  وأمناء  الفيدرالية  احلكومة  أعضاء 
الرسمية  )اجلريدة   1982 األول/ديسمبر  كانون   22
التعديل،  من  يلزم  ما  مع   ،)2007 ص.   ،1 الفيدرالية 
شريطة أن يشكل راتب املفوض ومخصصه الشخصي 
ومخصصه  الفيدرالي  الوزير  راتب  من  باملائة   75

الشخصي. وُتدفع املكافآت على أساس شهري مقدًما. 

الفقرتني  أحكام  تسري  األخرى،  احلاالت  جميع  في   -2
 )20( إلى   )13( واملواد   )11( املادة  من  و)4(   )2(
من القانون بشأن الوزراء الفيدراليني، مع ما يلزم من 
التعديل، شريطة سريان فترة خمس سنوات من والية 
املادة  من   )1( )الفقرة  سنتني  فترة  من  بدالً  املنصب 
)15( من القانون الفيدرالي بشأن الوزراء(. وتسري 
أو  التعديل على جنديٍّ  يلزم من  ما  األولى مع  اجلملة 
متطوٍع بصفٍة مؤقتٍة جرى تعيينه في منصب املفوض، 
بإنهاء اخلدمة،  التقاعد  تاريخ  يتم استبدال  أن  بشرط 
في حالة املتطوعني بصفة مؤقتة حيثما تسري أحكام 
الفقرة )2( من املادة )18( من القانون بشأن الوزراء 

الفيدراليني. 

تسري، مع ما يلزم من التعديل، أحكام القانون الفيدرالي   -3
بشأن مصاريف السفر املؤرخ في 13 تشرين الثاني/

الفيدرالية 1، ص.  الرسمية  )اجلريدة  نوفمبر 1973 
1621(، والذي ُعدل آخر مرة مبوجب القانون املؤرخ 
في 31 أيار/مايو 1979 )اجلريدة الرسمية الفيدرالية 
مصاريف  فئات  من  فئة  أعلى  بشأن   )618 ص.   ،1
مصاريف  بشأن  الفيدرالي  القانون  وأحكام  السفر، 
االنتقال املؤرخ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 
)اجلريدة الرسمية الفيدرالية 1، ص. 1628(، والذي 
عدل آخر مرة مبوجب املادة )7( من القانون املؤرخ في 
20 كانون األول/ديسمبر 1974 )اجلريدة الرسمية 
الفيدرالية 1، ص. 3716( بشأن االنتقال الذي يوجبه 

التعيني أو إنهاء الوالية في املنصب. 

املادة )19( ]ملغاة[ 

املادة )20( النفاذ والسريان 
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)...(

أمني املظالم في شرطة  أيرلندا الشمالية   -51

لغايات هذا الباب، ُيعنيَّ أمني للمظالم في شرطة  أيرلندا   -1
الشمالية. 

يكون الشخص الذي يتولى في الوقت الراهن منصب   -2
أمني املظالم في شرطة  أيرلندا الشمالية بهذا املسّمى 

شخًصا اعتبارًيا فقط. 

في  املظالم  بأمني  يتعلق  فيما  نافّذا   )3( امللحق  يعتبر   -3
شرطة  أيرلندا الشمالية )في هذا الباب الذي يشير إليه 

باعتباره “أمني املظالم”(. 

هذا  أحكام  مبوجب  صالحياته  املظالم  أمني  ميارس   -4
الباب بالطريقة وإلى احلّد الذي يظهر له على أنه ُدِرس 

بالطريقة املثلى لضمان: 

وفعاليته  الشرطة  في  الشكاوى  نظام  جناعة  أ- 
واستقالله. 

ثقة العامة وأفراد قوة الشرطة في ذلك النظام.  ب- 

ُتلغى مبوجب أحكام هذا الباب الهيئة املستقلة لشكاوى   -5
الشرطة في  أيرلندا الشمالية. 

الشكاوى: استالم الشكاوى وتصنيفها األولي   -52

بقوة  املتصلة  الشكاوى  جميع  الباب،  هذا  لغايات   -1
الشرطة: 

إما أن ُترفع إلى أمني املظالم،  أ- 

أو

أن ُترفع إلى أحد أفراد قوة الشرطة، أو املجلس  ب- 
أمني  إلى  الفور  على  حُتال  أن  على  الوزير،  أو 

املظالم. 

في احلاالت التي:   -2

ُترفع فيها الشكوى إلى رئيس الشرطة،  أ- 

 )4( الفقرة  أحكام  أن  الشرطة  لرئيس  ويظهر  ب- 
أدناه تسري عليها، 

مرغوبة  أنها  له  يبدو  التي  اخلطوات  الشرطة  رئيس  يتّخذ 
لغايات احملافظة على األدلة املتعلقة بالسلوك املشكّو منه. 

يقوم أمني املظالم:   -3

إليه  بتدوين ودراسة كل شكوى ُترفع أو حُتال  أ- 
مبوجب أحكام الفقرة )1( أعاله. 

أدناه   )4( الفقرة  أحكام  كانت  إذا  ما  وحتديد  ب- 
تسري عليها. 

مع مراعاة أحكام الفقرة )5( أدناه، تسري أحكام هذه   -4
قوة  أفراد  أحد  بسلوك  املتعلقة  الشكوى  على  الفقرة 
ُترفع  أو  اجلمهور  أفراد  أحد  يرفعها  والتي  الشرطة، 

بالنيابة عنه. 

طاملا  شكوى،  على  أعاله   )4( الفقرة  أحكام  تسري  ال   -5
قبل  من  وإدارتها  الشرطة  قوة  بتوجيه  تتعلق  كانت 

رئيس الشرطة. 

الشكوى  أن  املظالم  أمني  فيها  يقّرر  التي  احلاالت  في   -6
التي ُرفعت أو أُحيلت إليه مبقتضى أحكام الفقرة )1( 
عليه  يجب   ،)4( الفقرة  أحكام  عليها  تسري  ال  أعاله 
الوزير  أو  املجلس  أو  الشرطة،  رئيس  إلى  إحالتها 
الشكوى  أنه مناسب، وإخطار مقّدم  بحسب ما يعتقد 

بذلك. 

أحكام  مبوجب  حُتال  التي  الشكوى  مع  التعامل  يتم   -7
الفقرة )6( أعاله مبا يتفق مع توجيه رئيس الشرطة، 

أو املجلس أو الوزير )بحسب احلال(. 

مع مراعاة أحكام الفقرة )9( أدناه، وفي احلاالت التي   -8
يقّرر فيها أمني املظالم أن الشكوى التي ُرفعت أو أُحيلت 

 أيرلندا الشمالية
قانون الشرطة )1998( - مقتطفات
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عليها  تسري  أعاله   )1( الفقرة  أحكام  مبقتضى  إليه 
مبا  الشكوى  مع  التعامل  يجري   ،)4( الفقرة  أحكام 
ر  الباب. وبذلك، تفسَّ التالية من هذا  يتفق مع األحكام 
الشكوى  بشأن  األحكام  هذه  في  الواردة  اإلشارات 
الذي  القرار  بها  يتعلق  إلى شكوى  باعتبارها إشارات 

يتّخذه أمني املظالم بشأنها. 

إذا كان أي سلوك تتعلق به الشكوى في مجملها أو في   -9
فال  جنائية،  أو  تأديبية  إجراءات  موضوع  منها  جزٍء 
يسري أي من األحكام التالية في هذا الباب فيما يتصل 

بتلك الشكوى طاملا كانت ذات صلٍة بذلك السلوك. 

في حال رفع الشكوى بخالف ما ُذكر في الفقرة )2/أ(   -10
املظالم  أمني  طلب  ما  إذا  الشرطة،  رئيس  يتّخذ  أعاله، 
إليه ذلك، اخلطوات التي يظهر له أنها مرغوبة لغايات 

احملافظة على األدلة املتعلقة بالسلوك املشكّو منه. 

الشكاوى: احلل بطريق غير رسمي   -53

حلّها  للشكوى  يصلح  كان  إذا  ما  املظالم  أمني  يدرس   -1
إجراء  الغاية  لهذه  له  ويجوز  رسمي،  غير  بوجه 

التحقيقات التي يعتقد أنها مناسبة. 

ال يصلح حّل الشكوى بطريق غير رسمي ما لم:   -2

يعِط مقدم الشكوى موافقته.  أ- 

تكن شكوى خطيرة.  ب- 

إذا ظهر ألمني املظالم أن الشكوى تصلح حللّها بطريق   -3
التأديب  إلى سلطة  الشكوى  إحالة  غير رسمي، فعليه 

املعنية. 

أحكام  وفق  الشكوى  فيها  حُتال  التي  احلاالت  في   -4
إلى  املعنية  التأديب  سلطة  تسعى  أعاله،   )3( الفقرة 
حلها بصورة غير رسمية، ويجوز لها تعيني أحد أفراد 

الشرطة للقيام بذلك بالنيابة عنها. 

يحدد رئيس الشرطة، بناًء على طلب املجلس فرًدا من   -5
أفراد قوة الشرطة لكي يعينه املجلس مبا يتماشى مع 

أحكام الفقرة )4( أعاله. 

إذا ظهر، بعد احملاوالت التي ُتبذل حلل الشكوى بوجه   -6
غير رسمي، لسلطة التأديب املعنية: 

أن حل الشكوى بشكل غير رسمي مستحيل،  أ- 

أو أن الشكوى ال تصلح ألي سبب من األسباب  ب- 
التأديب  سلطة  تبلّغ  رسمي،  غير  بوجه  حللها 

املعنية أمني املظالم بذلك وحتيل الشكوى إليه. 

بيان  أي  ُيقبل  ال  أدناه،   )8( الفقرة  أحكام  مراعاة  مع   -7
الشكوى بطريق غير  يدلي به أي شخص لغايات حل 
تأديبية  أو  مدنية  أو  جنائية  إجراءات  أية  في  رسمي 

الحقة. 

ال يعتبر البيان مقبوالً، وفًقا ألحكام الفقرة )7( أعاله،   -8
أمٍر ال يصلح حلله  أو اشتمل على قبول  تألّف من  إذا 

بوجه غير رسمي. 

الشكاوى: التحقيق الرسمي   -54

إذا:   -1

حللها  تصلح  ال  الشكوى  أن  املظالم  ألمني  ظهر  أ- 
بوجه غير رسمي، 

مبوجب  املظالم  أمني  إلى  الشكوى  أُحيلت  أو  ب- 
أحكام املادة )6/53( أعاله، 

يتم إجراء التحقيق في الشكوى بوجه رسمي مبقتضى 
أحكام الفقرتني )2( و)3( أدناه. 

حيثما كانت الشكوى شكوى خطيرة، فعلى أمني املظالم   -2
التحقيق فيها بصورة رسمية مبا يتفق مع أحكام املادة 

)56( أدناه. 

في حالة أية شكوى أخرى، يجوز ألمني املظالم، وعلى   -3
الوجه الذي يعتقد أنه مناسب: 

يتفق  بطريق رسمي مبا  الشكوى  في  أن يحقق  أ- 
مع أحكام املادة )56( أدناه. 

لكي  الشرطة  رئيس  إلى  الشكوى  يحيل  أن  أو  ب- 
بوجه  الشرطة  ضباط  من  ضابٌط  فيها  يحقق 

رسمي وفًقا ألحكام املادة )57( أدناه. 

النظر في قضايا أخرى من قبل أمني املظالم   -55

يجوز للمجلس أو الوزير أن يحيال إلى أمني املظالم أية   -1
قضية: 

يظهر للمجلس أو الوزير أنها تشير إلى أن أحد  أ- 
أفراد قوة الشرطة قد: 

ارتكب جرًما جنائيًا،   -1

اإلجراءات  إقامة  يبّرر  مسلًكا  سلك  أو   -2
التأديبية، 

وال تعتبر ]القضية[ موضوًعا لشكوى،  ب- 
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إذا ظهر، بعد التشاور مع أمني املظالم ورئيس الشرطة، 
للمجلس أو الوزير أن من املرغوب للمصلحة العامة أن 

يحقق أمني املظالم في القضية. 

ُيحيل رئيس الشرطة إلى أمني املظالم أية قضيٍة يظهر   -2
له أنها تشير إلى أن سلوك أحد أفراد قوة الشرطة قد 

جنم عنه وفاة شخص آخر. 

أمني  إلى  قضية  أية  فيها  حُتال  التي  احلاالت  في   -3
التحقيق  يتم  أعاله،   )2( أو   )1( للفقرة  وفًقا  املظالم 
املادة  أحكام  وفق  رسمية  بصورة  القضية  هذه  في 

)56( أدناه. 

أية  املظالم  أمني  إلى  يحيل  أن  الشرطة  لرئيس  يجوز   -4
قضية: 

أحد  أن  إلى  تشير  أنها  الشرطة  لرئيس  يظهر  أ- 
أفراد قوة الشرطة قد: 

ارتكب جناية،   -1

اإلجراءات  مباشرة  يبّرر  مسلًكا  سلك  أو   -2
التأديبية، 

وال تعتبر ]القضية[ موضوًعا لشكوى،  ب- 

للمصلحة  املرغوب  من  أن  الشرطة  لرئيس  ظهر  إذا 
العامة أن يحقق أمني املظالم في القضية. 

أمني  إلى  قضية  أية  فيها  حُتال  التي  احلاالت  في   -5
في  التحقيق  يتم  أعاله،   )4( الفقرة  مبوجب  املظالم 
املادة  أحكام  مبوجب  رسمية  بصورة  القضية  هذه 
)56( أدناه إذا بدا له أن من املرغوب للمصلحة العامة 

أن يقوم بذلك. 

يجوز ألمني املظالم بناًء على مبادرته اخلاصة أن يحقق   -6
بوجٍه رسميٍّ مبا يتفق مع أحكام املادة )56( أدناه في 

أية قضية: 

أنها تشير إلى أن أحد أفراد  يظهر ألمني املظالم  أ- 
قوة الشرطة قد: 

ارتكب جناية،   -1

اإلجراءات  إقامة  يبرر  مسلًكا  سلك  أو   -2
التأديبية، 

وال تعتبر ]القضية[ موضوًعا لشكوى،  ب- 

إذا ظهر ألمني املظالم أن من املرغوب للمصلحة العامة 
أن يفعل ذلك. 

يبلّغ أمني املظالم:   -7

املجلس أو الوزير، إذا أُحيلت إليه قضيٌة مبوجب  أ- 
أحكام الفقرة )1( أعاله. 

مبوجب  قضية  إليه  أُحيلت  إذا  الشرطة،  رئيس  ب- 
أحكام الفقرة )2( أو )4( أعاله، بشأن نتيجة أية 
إجراءات جنائية أو تأديبية أقيمت ضد أحد أفراد 
قوة الشرطة فيما يتصل، أو بخصوص، القضية 

احملالة على هذا النحو. 

التحقيق الرسمي الذي ُيجريه أمني املظالم   -56

في احلاالت التي يتقّرر فيها إجراء حتقيق رسمي في   -1
املظالم مبوجب أحكام  أو قضية من قبل أمني  شكوى 
الفقرات )2( أو )3/أ( أو )5( أو )6( من املادة )54( 
أعاله، يعنيِّ ]أمني املظالم[ موظًفا من املوظفني العاملني 

لديه إلجراء التحقيق. 

من  حكٍم  أي  بأن  يقّرر  أن  أمٍر  مبوجب  للوزير  يجوز   -2
أحكام األمر بشأن الشرطة واألدلة اجلنائية ) أيرلندا 
في  بالتحقيق  يتعلق  والذي   ،1989 لسنة  الشمالية( 
اجلرائم التي يأتيها أفراد الشرطة )ضمن املعنى الذي 
يؤديه هذا األمر(، يعتبر سارًيا، مع مراعاة التعديالت 
التي يحددها األمر، على التحقيقات التي يجريها وفًقا 
ألحكام هذه املادة أشخاٌص يعتبرون من أفراد الشرطة 

)ضمن املعنى الذي يؤديه هذا األمر(. 

مبوجب  املظالم  أمني  يستخدمه  الذي  الشخص  ميلك   -3
أو  إجراء،  لغايات   )3( امللحق  من   )1/3( الفقرة 
املساعدة في إجراء، التحقيق مبوجب أحكام هذه املادة 
في  الشرطي  ميلكها  التي  واملزايا  الصالحيات  جميع 
التابعة  أيرلندا الشمالية واملياه اإلقليمية  جميع أنحاء  
الفقرة  أحكام  وتسري  لها.  احملاذية  املتحدة  للمملكة 
)3( ]من املادة )32( من قانون الشرطة )في  أيرلندا 
الشمالية( لسنة 2000[ لغايات هذه الفقرة على نحو 

ما تسري لغايات الفقرة )2( من تلك املادة. 

تنطبق  شخٍص  على  أدناه   )66( املادة  أحكام  تسري   -4
عليه أحكام الفقرة )3( أعاله على نحو ما تنطبق على 

الشرطي. 

 )3( الفقرة  أحكام  عليه  تسري  الذي  الشخص  يعتبر   -5
على أنه في جهاز الشرطة لغايات: 

نقابات  احتاد  بشأن  األمر  من   )145( املادة  أ- 
الشمالية(  أيرلندا   ( العمالية  والعالقات  العمال 

لسنة 1995، 
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أو املادة )243( من األمر بشأن حقوق العمل )  ب- 
أيرلندا الشمالية( لسنة 1996. 

في نهاية التحقيق الذي ُيجرى وفق أحكام هذه املادة،   -6
حول  تقريًرا  التحقيق  إلجراء  املعنيَّ  الشخص  يقدم 

التحقيق إلى أمني املظالم. 

ضباط  أحد  يجريه  الذي  الرسمي  التحقيق   -57
الشرطة 

رئيس  إلى  الشكوى  فيها  حُتال  التي  احلاالت  في   -1
يعني  )3/54/ب(،  املادة  أحكام  مبوجب  الشرطة 
فيها  للتحقيق  الشرطة  ضباط  أحد  الشرطة[  ]رئيس 

بوجٍه رسميٍّ بالنيابة عن أمني املظالم. 

ال يجوز تعيني أحد أفراد الشرطة للتحقيق في شكوى   -2
فيما يتصل  للتصّرف  تعيينه  إذا سبق  بطريق رسمي 

بها مبوجب أحكام املادة )4/53(. 

يجوز ألمني املظالم أن يطلب:   -3

عدم تعيني شخٍص إلجراء التحقيق وفق أحكام  أ- 
إلى  مذكرًة  املظالم  أمني  يصدر  لم  ما  املادة  هذه 
الذي  الشخص  على  مبوافقته  الشرطة  رئيس 

يقترح رئيس الشرطة تعيينه. 

أو إذا كان ذلك التعيني قد مّت ولم يكن أمني املظالم  ب- 
، بحيث:  راضيًا عن الشخص املعنيَّ

وقت  أقرب  في  الشرطة،  رئيس  يختار   -1
من  آخر  ضابًطا  معقولة،  بصورة  ممكن 
بأنه  املظالم  أمني  ويبلّغ  الشرطة  ضباط 

يقترح تعيني ذلك الشخص، 

املظالم  أمني  يصدر  لم  ما  التعيني  يتم  وال   -2
مذكرًة إلى رئيس الشرطة تتضمن موافقته 

على ذلك الشخص. 

أية  في  التحقيق  على  اإلشراف  املظالم  ألمني  يجوز   -4
من  أن  اعتبر  ما  إذا  املادة  هذه  أحكام  مبوجب  شكوى 

املرغوب فيه للمصلحة العامة أن يقوم بذلك. 

في احلاالت التي يقّرر فيها أمني املظالم اإلشراف على   -5
التحقيق مبوجب أحكام هذه املادة، فعليه إبالغ رئيس 

الشرطة بذلك. 

بريطانيا  في  الشرطة  قوة  أفراد  من  الشرطي  ميلك   -6
العظمى الذي يعنيَّ إلجراء التحقيق مبوجب أحكام هذه 
الصالحيات  التحقيق، جميع  إجراء هذا  لغايات  املادة، 

واملزايا التي ميلكها الشرطي في جميع أنحاء  أيرلندا 
املتحدة  للمملكة  التابعة  اإلقليمية  واملياه  الشمالية 
املادة  ]من   )3( الفقرة  أحكام  وتسري  لها.  احملاذية 
)32( من قانون الشرطة )في  أيرلندا الشمالية( لسنة 
2000[ لغايات هذه الفقرة على نحو ما تسري لغايات 

الفقرة )2( من تلك املادة.

يجوز ألمني املظالم فرض شروٍط على إجراء التحقيق   -7
الذي يشرف عليه. ومن واجب ضابط الشرطة االمتثال 

ألية شروط ُتفَرض عليه بحكم هذه الفقرة. 

يرفع  املادة،  لهذه  وفًقا  يتم  الذي  التحقيق  نهاية  في   -8
حول  تقريًرا  التحقيق  إلجراء  املعني  الشرطة  ضابط 

التحقيق إلى أمني املظالم. 

التحقيق:  بعد  اتخاذها  الواجب  اخلطوات   -58
اإلجراءات اجلنائية 

املادة  ألحكام  وفًقا  ُيَعّد  تقريٍر  أي  املظالم  أمني  يدرس   -1
)6/56( أو املادة )8/57( ويقّرر ما إذا كان التقرير 

يشير إلى جرم جنائي ارتكبه أحد أفراد الشرطة. 

أن  إلى  يشير  التقرير  أن  املظالم  أمني  قرر  حال  في   -2
أحد أفراد الشرطة ارتكب جرًما جنائيًا، فعليه إرسال 
نسخٍة عن هذا التقرير إلى املدير، مقترًنا مع التوصيات 

التي يظهر ألمني املظالم أنها مالئمة. 

في حال إرسال التقرير إلى املدير مبوجب أحكام الفقرة   -3
)2( أعاله، يتأّكد أمني املظالم، بناًء على طلب املدير، من 
جميع املعلومات اإلضافية املتعلقة بالشكوى أو القضية 
ما  بحسب  املدير  إلى  ويقدمها  التقرير  يتناولها  التي 
يراه املدير ضرورًيا بغية أداء الوظائف املنوطة به وفًقا 
لألمر بشأن مالحقة اجلرائم ) أيرلندا الشمالية( لسنة 

 .1972

في هذه املادة واملادة )59( أدناه، يعني “املدير” مدير   -4
النيابة العامة في  أيرلندا الشمالية. 

التحقيق:  بعد  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  58/أ- 
الوساطة 

إذا:   -1

أُِعد مبقتضى  الذي  التقرير  أن  املظالم  أمني  قرر  أ- 
أحكام املادة )6/56( أو املادة )8/57( ال يشير 
إلى أن جرًما جنائيًا كان قد ارتكب من قبل أحد 

أفراد قوة الشرطة، 
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ليست  الشكوى  أن  املظالم  أمني  اعتبر  وإذا  ب- 
بشكوى خطيرة، 

فيجوز له أن يقرر أن الشكوى تصلح حللّها عن طريق 
الوساطة. 

إذا قام بذلك، فعليه أن يبلغ مقدم الشكوى والشرطي   -2
املعنّي من أفراد قوة الشرطة. 

إذا وافق مقدم الشكوى والشرطي املعني من أفراد قوة   -3
الشرطة على محاولة حل الشكوى عن طريق الوساطة، 

يعمل أمني املظالم بصفة وسيط. 

ال ُيقبل أي شيء يبلَّغ به أمني املظالم أثناء عمله بصفة   -4
وسيٍط في األدلة في أية إجراءات جنائية أو مدنية أو 

تأديبية الحقة. 

أمني  به  يبلَّغ  شيء  أي  قبول  عدم  يعني  ال  ذلك  ولكن   -5
املظالم أذا كان يتألف من أو يشتمل على قبول أمٍر ال 

يصلح حلله عن طريق الوساطة. 

لهذه  وفًقا  الوساطة  طريق  عن  الشكوى  حل  مت  إذا   -6
أحكام  مبقتضى  إضافية  إجراءات  أية  ُتتَّخذ  ال  املادة، 
هذا القانون ضد الشرطي املعني من أفراد قوة الشرطة 

بخصوص موضوع تلك الشكوى. 

التحقيق- بعد  اتخاذها  الواجب  اخلطوات   -59
اإلجراءات التأديبية 

تسري أحكام الفقرة )1/ب( إذا:    -1

اجلنائية  اإلجراءات  مباشرة  عدم  املدير  قرر  أ- 
مبوجب  أُِعد  الذي  التقرير  موضوع  بخصوص 
املادة )8/57( والذي  أو  املادة )6/56(  أحكام 
 )2/58( املادة  أحكام  مبقتضى  إليه  أُرسل 

أعاله. 

باشرها  التي  اجلنائية  اإلجراءات  اختُتِمت  أو  ب- 
املدير بخصوص موضوع ذلك التقرير. 

1/أ- وتسري أحكام الفقرة )1/ب( كذلك إذا قرر أمني املظالم 
أن التقرير الذي أُِعد مبوجب أحكام املادة )6/56( أو 
املادة )8/57( ال يشير إلى أن جرًما جنائيًا قد ارتكب 

أفراد الشرطة:  من قبل أحد  

طريق  عن  حللها  تصلح  ال  الشكوى  أن  ويقرر  أ- 
الوساطة وفًقا ألحكام املادة )58/أ(. 

طريق  عن  حللها  تصلح  الشكوى  أن  يقرر  أو  ب- 
الوساطة وفًقا ألحكام تلك املادة، ولكن: 

لم يوافق مقدم الشكوى أو الشرطي املعني   -1
الشرطة على محاولة حلها  قوة  أفراد  من 

بتلك الطريقة، 

الشكوى  حلل  ُبذلت  التي  احملاوالت  باءت   -2
بتلك الطريقة بالفشل. 

1/ب- ينظر أمني املظالم في مسألة اإلجراءات  التأديبية.

مذكرًة  املعنية  التأديب  سلطة  إلى  املظالم  أمني  يرسل   -2
تشتمل على: 

توصيته حول ما إذا كان يجب إقامة اإلجراءات  أ- 
يشّكل  الذي  السلوك  بخصوص  التأديبية 

موضوع التحقيق. 

وبيان خطي باألسباب التي يراها للخروج بتلك  ب- 
التوصية. 

التي  التأديبية  باإلجراءات  املتعلقة  واحليثيات  ج- 
يوصي بها على الوجه الذي يعتقد بأنه مناسب 
إقامة  بوجوب  فيها  يوصي  التي  احلاالت  في 

اإلجراءات التأديبية. 

2/أ-  في احلالة املذكورة في الفقرة )1/أ/ب( أعاله، يأخذ 
التي  التوصية  دراسة  عند  االعتبار،  في  املظالم  أمني 
الشرطي  سلكه  الذي  السلوك  مذكرته،  في  سيوردها 
املعني من أفراد قوة الشرطة فيما يتصل باحلل املقترح 

للشكوى عن طريق الوساطة. 

ال تقيم سلطة التأديب املعنية أية إجراءات تأديبية قبل   -3
الفقرة  أحكام  مبوجب  املظالم  أمني  مذكرة  تتسلّم  أن 

)2( أعاله. 

الذي  اإلجراء  بشأن  املظالم  أمني  على  املجلس  يشير   -4
تتضمنها املذكرة التي  اتخذه استجابًة للتوصية التي  
وال  أعاله.   )2( الفقرة  أحكام  أُرسلت إليه مبقتضى  
يسري أي حكم من األحكام التالية في هذه املادة بشأن 

كبار الضباط. 

إذا:   -5

الشرطة  رئيس  إلى  أُرسلت  التي  املذكرة  كانت  أ- 
على  تشتمل  أعاله   )2( الفقرة  أحكام  مبوجب 
التأديبية،  اإلجراءات  مباشرة  بوجوب  توصيٍة 

ولكن 

هذه  إقامة  في  رغبته  الشرطة  رئيس  ُيبِد  لم  ب- 
اإلجراءات التأديبية، 
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يجوز ألمني املظالم، بعد التشاور مع رئيس الشرطة، 
توجيهه إلى إقامة اإلجراءات التأديبية. 

مع مراعاة أحكام الفقرة )7( أدناه:    -6

للتوجيه  االمتثال  الشرطة  رئيس  واجب  من  أ- 
الصادر مبقتضى أحكام الفقرة )5( أعاله. 

يجوز لرئيس الشرطة وقف اإلجراءات التأديبية  ب- 
التي أقامها مبا يتماشى مع: 

وفًقا  هة  املوجَّ املذكرة  تشملها  توصية   -1
ألحكام الفقرة )2( أعاله. 

أو التوجيه الصادر مبوجب أحكام الفقرة   -2
)5( أعاله. 

يجوز ألمني املظالم أن يأذن لرئيس الشرطة:    -7

بها  تلِزمه  التي  التأديبية  اإلجراءات  إقامة  بعدم  أ- 
الفقرة )6/أ( أعاله. 

عليه  تشترط  التي  التأديبية  اإلجراءات  وقف  ب- 
الفقرة )6/ب( الشروع فيها. 

املادة  أحكام  مبقتضى  ُتَعّد  التي  األنظمة  في  يجوز   -8
على  تنص  )3/25( أو املادة )3/26( أن تنشئ، أو  
اإلجراءات  فيها  ُتقام  قضية  ألية  خاص  إجراء  إنشاء، 

التأديبية: 

إذا كانت التوصية املرفوعة مبوجب الفقرة )2(  أ- 
اإلجراءات،  تلك  مبباشرة  توصي  والتي  أعاله، 
على  بناًء  الشأن،  هذا  في  بيان  على  تشتمل 
ظروف خاصة متّس القضية، بحيث يعتبر أمني 

املظالم أن هذه اإلجراءات اخلاصة مناسبة. 

امتثاالً للتوجيه الوارد مبوجب أحكام الفقرة )5(  ب- 
أعاله. 

ء  ا جر إل با يشير رئيس الشرطة على أمني املظالم    -9
الذي اتخذه استجابًة: 

أحكام  مبوجب  أُعدت  مذكرة  تتضمنها  لتوصية  أ- 
الفقرة )2( أعاله. 

 )5( الفقرة  أحكام  مبقتضى  صادر  توجيه  ب- 
أعاله. 

أجهزة الشرطة التي ال يديرها املجلس   -60

جهاز  أي  بخصوص  اتفاقية،  إلى  التوّصل  يجوز   -1
غير  أخرى  سلطة  تديرها  التي  الشرطة  أجهزة  من 

املجلس[، من أجل إعداد إجراءات تتقاطع أو تتشابه مع 
أي من تلك األجهزة القائمة وفق أحكام هذا الباب، بني 
أمني املظالم والسلطة التي تدير جهاز الشرطة املذكور، 

مبوافقة الوزير. 

في احلاالت التي تسري فيها هذه اإلجراءات على أي   -2
أمٍر  للوزير مبوجب  الشرطة، يجوز  أجهزة  جهاز من 

أن ُيِعّد تلك اإلجراءات. 

إليها  التوصل  يجري  التي  االتفاقية  تغيير  يجوز   -3
وقت  أي  في  إلغاؤها  أو  املادة  هذه  أحكام  مبوجب 

مبوافقة الوزير. 

يتشاور  املادة،  هذه  أحكام  مبوجب  أمر  إصدار  قبل   -4
الوزير مع: 

أمني املظالم.  أ- 

يتعلق  الذي  الشرطة  جهاز  تدير  التي  والسلطة  ب- 
األمر به. 

التي  السلطة  قانونيٍّ  نصٍّ  في  يرد  شيء  أي  مينع  ال   -5
بحكم  املعدة  اإلجراءات  إنفاذ  من  الشرطة  جهاز  تدير 

هذه املادة. 

أمٍر  أي  بخصوص  اإلجراءات  هذه  من  أي  تسري  ال   -6
يؤديه الشرطة خارج  أيرلندا الشمالية. 

التقارير   -61

يرفع أمني املظالم، بناًء على طلب الوزير، تقريًرا حول   -1
القضايا التي ترتبط في عمومها بالوظائف التي يؤديها 
ويجوز  الوزير،  يحدده  الذي  الوجه  على  املظالم  أمني 

ألمني املظالم لهذه الغاية البحث في تلك القضايا. 

أية  بشأن  الوزير  إلى  تقرير  رفع  املظالم  ألمني  يجوز   -2
قضايا تسترعي انتباهه وفًقا ألحكام هذا الباب، والتي 
يعتبر أمني املظالم أن استرعاء نظر الوزير إليها يصّب 

في املصلحة العامة. 

ثالثة  يتجاوز  ال  مبا  الوزير،  إلى  املظالم  أمني  يرفع   -3
أداء  حول  تقريًرا  مالية،  سنة  كل  انقضاء  بعد  أشهر 

وظائفه خالل تلك السنة. 

يقوم أمني املظالم:   -4

مبراجعة العمل وفًقا ألحكام هذا الباب.  أ- 

كل  واحدًة  مرًة  الوزير  إلى  بشأنه  تقرير  ورفع  ب- 
خمس سنوات على األقل. 
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يرسل أمني املظالم نسخًة عن أي تقرير ُيِعّده مبوجب   -5
أحكام هذه املادة إلى: 

املجلس ورئيس الشرطة.  أ- 

الشرطة  من  جهاز  بأي  ُيعنى  التقرير  كان  وإذا  ب- 
بحسب ما تذكره املادة )60( أعاله، فإلى السلطة 
التي تديره والضابط الذي ميلك توجيهه وإدارته. 

يقوم الوزير:   -6

بتقدمي نسخة إلى مجلسْي البرملان عن كل تقرير  أ- 
يتلقاه مبوجب أحكام هذه املادة.

والتوجيه بنشر كل تقرير من هذه التقارير.  ب- 

معلومات  أية  املجلس  إلى  املظالم  أمني  يرسل     -7
وجوب  يرى  أخرى  عامة  معلومات  أو  إحصائية 
استرعاء نظر املجلس إليها فيما يتصل بالوظائف التي 

يؤديها مبوجب أحكام املادة )24/أ(. 

الشرطة  رئيس  إلى  ترفع  التي  التقارير  61/أ- 
واملجلس 

الشرطة  رئيس  إلى  يرفع  أن  املظالم  ألمني  يجوز   -1
باملمارسات  ُتعنى  قضايا  أية  حول  تقريًرا  واملجلس 

والسياسات التي تطبقها الشرطة، والتي: 

تسترعي انتباه أمني املظالم مبقتضى أحكام هذا  أ- 
الباب. 

نظر  لفت  املظالم،  أمني  يراه  ما  بحسب  ويجب،  ب- 
رئيس الشرطة واملجلس إليها. 

تكون  قد  قضية  أية  في  البحث  املظالم  ألمني  يجوز   -2
 )1( الفقرة  أحكام  مبوجب  ُيَعّد  لتقريٍر  موضوًعا 

أعاله. 

تقدمي املعلومات من أمني املظالم إلى املجلس  61/أأ- 

باملعلومات  املجلس،  ويزّود  املظالم،  أمني  يجمع   -1
املجلس  لتمكني  املطلوب  الوجه  على  اإلحصائية 
املادة  أحكام  مبوجب  به  املنوطة  الوظائف  تنفيذ  من 
)3/3/ج/1( من قانون الشرطة ) أيرلندا الشمالية( 

لسنة 2000. 

يتشاور أمني املظالم مع املجلس بشأن:   -2

املعلومات التي يجب تقدميها وفًقا ألحكام الفقرة  أ- 
)1( أعاله. 

والشكل الذي يجب تقدمي املعلومات فيه.  ب- 

يرى  عامة  معلومات  أية  للمجلس  املظالم  أمني  يقدم   -3
وجوب استرعاء نظر املجلس إليها فيما يتصل بالوظائف 
من  )3/3/ج/1(  املادة  أحكام  مبوجب  إليه  املوكلة 

قانون الشرطة ) أيرلندا الشمالية( لسنة 2000.[ 

البيانات التي يعّدها أمني املظالم حول ممارسة   -62
وظائفه 

يجوز ألمني املظالم، فيما يتصل مبمارسة وظائفه وفق أحكام 
ومقرراته  وقراراته  أعماله،  حول  بياٍن  إصدار  الباب،  هذا 

واألسباب التي تقف وراء قراراته ومقرراته. 

تقييد اإلفصاح عن املعلومات   -63

شخص  يتلقاها  معلومات  أية  عن  اإلفصاح  يجوز  ال   -1
من  بأي  يتصل  فيما  الفقرة  هذه  أحكام  عليه  تسري 
الوظائف التي يؤديها أمني املظالم مبوجب أحكام هذا 
الباب من قبل أي شخص يخضع أو خضع ألحكام هذه 

الفقرة، إال إلى: 

شخص تسري عليه أحكام هذه الفقرة.  أ- 

أو الوزير.  ب- 

أية  مبمارسة  عالقة  ذوي  آخرين  أشخاص  أو  ج- 
وظيفة من وظائف أمني املظالم. 

لغايات أية إجراءات جنائية أو مدنية أو تأديبية.  د- 

أو على شكل ملّخص أو بيان عام آخر يعده أمني  ه�- 
املظالم، والذي: 

منه  استُلمت  الذي  الشخص  يحدد  ال   -1
املعلومات. 

أمني  يعتقد  ما  مدى  باستثناء  يحدد،  وال   -2
املصلحة  لغايات  ضروري  أنه  املظالم 

العامة، أي شخص تتعلق به املعلومات. 

تسري أحكام الفقرة )1( أعاله على:   -2

أمني املظالم.  أ- 

واملوظفني العاملني لدى أمني املظالم.  ب- 

2/أ-  ال متنع أحكام الفقرة )1( أعاله أمني املظالم، إلى املدى 
الذي يعتقد أن الضرورة تقضيبإنفاذه لغايات املصلحة 
العامة، اإلفصاح في تقريره الذي يعّده مبوجب أحكام 

الفقرة )61/أ(: 
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هوية فرد من األفراد،  أ- 

أو املعلومات التي ميكن حتديد هوية أحد األفراد  ب- 
بناًء عليها. 

أحكام  تخالف  بصورة  معلومات  يفشي  شخص  أي   -3
هذه املادة يعتبر مذنبًا بجرمية ويعاقب مبوجب إدانة 
من  اخلامس  املستوى  تتجاوز  ال  بغرامة  مستعجلة 

د.  السلّم املوحَّ

األنظمة   -64

يجوز للوزير إعداد أنظمة:  -1

مبوجب  اّتباعها  يتوجب  التي  اإلجراءات  بشأن  أ- 
أحكام هذا الباب. 

وللنص على أي أمر يوجد تفويٌض بالنص عليه  ب- 
أو من املطلوب النص عليه بحكٍم من أحكام هذا 

الباب. 

ينص الوزير مبوجب أنظمة:   -2

على أن يقدم أمني املظالم، مع مراعاة االستثناءات  أ- 
القائمة ومبا يتفق مع اإلجراءات التي يجوز النص 
عليها، نسخًة عن الشكوى املرفوعة ضد أحد أفراد 

قوة الشرطة، ،أو النسخة املدونة عنها، إلى: 

ذلك الفرد،   -1

ومقدم الشكوى،   -2

وسلطة التأديب املعنية.   -3

بوجٍه  الشكاوى  بحل  املتعلقة  اإلجراءات  على  ب- 
باألوصاف  فيها[  الوساطة  ]أو  رسمي  غير 
التي يقررها، وعلى إعطاء مقدم الشكوى كشًفا 
يشتمل على نتيجة أي إجراء من هذه اإلجراءات. 

على اإلجراءات املتصلة بإتاحة فرصٍة للشرطي  ج- 
من أفراد الشرطة، الذي يشّكل سلوكه موضوع 
]أو  رسمي  غير  بوجه  حلها  ُيراد  التي  الشكوى 
عن طريق الوساطة[، لكي يعّقب شفهيًا أو خطيًا 

على الشكوى. 

من  حكم  أي  عليها  يسري  ال  التي  القضايا  على  د- 
أحكام هذا الباب، وذلك في حال: 

التي  الشكوى  تلك  غير  شكوى،  ُسحبت   -1
عن  ]أو  رسمي  غير  بطريق  حلها  ُيراد 

طريق الوساطة[، 

أو أشار مقدم الشكوى إلى أنه ال يرغب في   -2
اتخاذ خطوات إضافية. 

اإلشارة،  عن  الشكوى  مقدم  عجز  أو   -3
بالقيام  املظالم  أمني  لطلب  استجابته  في 
بذلك، سواء كان يرغب في اتخاذ خطوات 

إضافية أم ال.  

شرط  أي  استبعاد  من  املظالم  أمني  متكني  على  ه�- 
يوجبه هذا الباب. 

على متكني أمني املظالم من التنازل عن اإلشراف  و- 
على التحقيق في أية شكوى مبوجب أحكام املادة 

)57( أعاله. 

على اإلجراءات اخلاصة مبواصلة إجراء حتقيق  ز- 
أو   )56( املادة  أحكام  مبوجب  مباشرته  مّتت 
املظالم  أمني  أصدر  حيثما  أعاله،   )57( املادة 
في  مباشرته  جرت  لو  كما  بذلك،  توجيهاته 

األصل وفًقا لألحكام األخرى. 

على اإلجراءات الالزمة لرفع الشكاوى وإحالتها  ح- 
هذا  عليها  ينص  التي  األمور  من  ذلك  وغير 

الباب. 

على أن تقدَّم ألمني املظالم املعلومات أو الوثائق  ط- 
ذات األوصاف املقررة في الوقت أو في الظروف 

التي يجري النص عليها. 

على وجوب تبليغ أي إجراٍء أو حتديٍد أو قراٍر ذي  ي- 
وصٍف معني يتخذه أمني املظالم إلى األشخاص 
املعنيني ضمن وقت محدد، وعلى أن ميلك أمني 
املظالم، فيما يتصل بهذا التبليغ الصالحية لتقدمي 

أية معلومات ذات صلة إلى الشخص املبلَّغ. 

تزويد  إليه  الطلب  أو  املظالم  أمني  تفويض  على  ك- 
املتعلقة  باملعلومات  املعنية  التأديب  سلطة 
عن  الوقف  بشأن  صالحية  ألية  مبمارستها 
املادة  بحكم  التي تصدر  األنظمة  العمل مبوجب 

)2/25/و( أو املادة )2/26/ه�(. 

على أن ميلك رئيس الشرطة الصالحية لتوكيل  ل- 
أية وظائف مخولة إليه مبوجب أحكام هذا الباب 

أو بحكمه. 

مقدم  إلى  يدفع  أن  من  املظالم  أمني  متكني  على  م- 
الشكوى: 

املبالغ الناشئة عن املصاريف التي تكبّدها.   -1
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سبيل  على  ُتدفع  التي  واملخصصات   -2
التعويض عن ضياع وقته. وذلك مبا يتفق 
الظروف  مراعاة  ومع  املعتمد  السلّم  مع 

التي يجوز النص عليها. 

على متكني أمني املظالم، في احلاالت التي يجوز  ن- 
رئيس  إلى  التوصية  رفع  من  عليها،  النص 
الشرطة بأن يدفع التعويض إلى مقدم الشكوى 
ال  )ومبا  مناسبًا  املظالم  أمني  يراه  الذي  باملبلغ 

يتجاوز ذلك املبلغ الذي يجوز النص عليه(. 

أنه، مع  أن ينص على  أنظمة،  للوزير، مبوجب  2/أ-  يجوز 
مراعاة االستثناءات التي يجوز النص عليها: 

ال تسري أحكام هذا الباب على الشكوى املرفوعة  أ- 
بشأن سلوك أحد أفراد الشرطة الذي وقع خالل 
الذي  التاريخ  قبل  احملددة  الفترة  تتجاوز  فترة 
املظالم  أمني  إلى  أُحيلت  أو  الشكوى  فيها  ُقدِّمت 

مبوجب أحكام املادة )1/52( أعاله. 

إليه  حُتال  قضية  أية  في  املظالم  أمني  يحقق  ال  ب- 
 )4( أو   )2( أو   )1( الفقرات  أحكام  مبوجب 
أو  التصرف  أو  العمل  كان  إذا   )55( املادة  من 
السلوك الذي تتعلق به القضية وقع خالل فترة 
جرت  الذي  التاريخ  قبل  املقررة  الفترة  تتجاوز 

فيه اإلحالة. 

األوقات  من  وقت  أي  في  املظالم  أمني  يباشر  ال  ج- 
املادة )6/55( في  حتقيًقا رسميًا وفًقا ألحكام 
أية قضية إذا كان العمل أو التصرف الذي تتعلق 
به القضية وقع خالل فترة تتجاوز ذلك الوقت. 

إلى املدى الذي يقع فيه موضوع الشكوى ضمن  د- 
اختصاص: 

أحكام  مبوجب  املشّكلة  احلكمية  الهيئة   -1
املادة )1/65( من النظام الصادر مبوجب 
لسنة  التحقيق  صالحيات  بشأن  القانون 

 ،2000

الباب  أحكام  مبوجب  املعني  الشخص  أو   -2
الرابع من هذا القانون. 

فإنه ال يجوز ألمني املظالم التحقيق فيها.

هذه  مبقتضى  الصادرة  األنظمة  تفوض  أن  يجوز   -3
املادة الوزير بإصدار أحكام ألية غايات مقررة في تلك 

األنظمة. 

املادة،  هذه  أحكام  مبوجب  أنظمة  أية  إصدار  قبل   -4
يتشاور الوزير مع: 

أمني املظالم،  أ- 

واملجلس،  ب- 

ونقابة الشرطة.  ج- 

التوجيهات بشأن التأديب، والشكاوى وغيرها   -65

وضباط  للمجلس  التوجيهات  إصدار  للوزير  يجوز   -1
الشرطة بشأن تنفيذ وظائفهم: 

مبوجب أحكام هذا الباب.  أ- 

أحكام  مبقتضى  الصادرة  األنظمة  ومبوجب  ب- 
الفقرة  في  املذكورة  القضايا  بشأن   )25( املادة 

)2/ه�( من هذه املادة. 

أحكام  مبقتضى  الصادرة  األنظمة  ومبوجب  ج- 
الفقرة  في  املذكورة  القضايا  بشأن   )26( املادة 
)2/د( من هذه املادة. وعليهم مراعاة أي من هذه 

التوجيهات عند تنفيذ وظائفهم. 

 )1( الفقرة  ألحكام  وفًقا  التوجيهات  إصدار  يجوز  ال   -2
أعاله فيما يتصل مبعاجلة قضية معينة. 

ُيقبَل التقصير الواقع من شخٍص تصُدر له التوجيهات   -3
التوجيهات  املادة في مراعاة هذه  أحكام هذه  مبوجب 
في  ُيتَخذ  قراٍر  على  استئناف  بأي  املتصلة  األدلة  في 
اإلجراءات القائمة مبقتضى األنظمة املَُعّدة وفًقا ألحكام 

املادة )3/25( أو املادة )3/26(. 

به  املنوطة  الوظائف  أداء  في  املظالم،  أمني  يراعي   -4
مبوجب أحكام املادة )59( أعاله: 

أية توجيهات يصِدرها له الوزير بشأن القضايا  أ- 
للتوجيهات  الراهن  الوقت  في  تخضع  التي 

الصادرة وفًقا ألحكام الفقرة )1( أعاله. 

بعمومية  اإلخالل  ودون  التحديد  وجه  وعلى  ب- 
باملبادئ  تتعلق  توجيهات  أية  أعاله،  )أ(  الفقرة 
أية  تشمل  التي  القضايا  في  إنفاذها  الواجب 

مسألة من مسائل اإلجراءات اجلنائية. 

يراعي أمني املظالم، في أداء الوظائف املوكلة له مبوجب   -5
الوزير  له  يصدرها  توجيهاٍت  أية  الباب،  هذا  أحكام 
باملصلحة  عنها  اإلفصاح  يضّر  التي  القضايا  بشأن 

العامة.  
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مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة

شارع املعارف 34
رام الله / البيرة

الضفة الغربية
فلسطني

تلفون: 6297 295 ) 2( 00972
 فاكس: 6295 295 ) 2( 972 00

مكتب بيروت
مركز جفينور - بلوك ج - الطابق  السادس

شارع كليمنصو
بيروت

لبنان

تلفون: 401 738 1 )0( 961+
فاكس: 402 738 1 )0( 961+

DCAF Head Office, Geneva

By Post:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
P.O.Box 1360
CH-1211 Geneva 1
Switzerland

For Visitors:
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
Rue de Chantepoulet 11
CH-1201 Geneva 1
Switzerland

Tel: +41 (0) 22 741 77 00
Fax:+41 (0) 22 741 77 05

DCAF Ramallah

Al-Maaref Street 34
Ramallah / Al-Bireh
West Bank
Palestine

Tel: +972 (2) 295 6297
Fax: +972 (2) 295 6295

DCAF Beirut

Gefinor Center - Block C - 6th Floor
Clemenceau Street
Beirut
Lebanon

Tel: +961 (0) 1 738 401
Fax: +961 (0) 1 738 402

www.dcaf.ch
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